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PRAEFATIO 

In recognoscendis quattuor vitarum paribus, quae fasciculo 
priore voluminis alterius vitarum continentur,nempe 1 (10) 
Phocionis et Catonis Minoris 2 (11) Dionis et Bruti 
3 (12) Aemilii Pauli et Timoleontis 4 (13) Sertorii et 
Eumenis 

hisce codicibus usus sum. 

1) Codex Laurentianus conventuum suppressorum no. L 
206, olim Abbatiae Florentinae no. 24, accuratissime de- 
scriptus a Rudolfo Schoell, Plutarchhandsehriften in Florenz, 
in Hermae vol. V, 114 sqq., continet in foliis membrana- 
.ceis 358 per 44 quaterniones dispositis septem paria vitarum 
voluminis secundi, numeris i—ie' signata, ineunte saec. X. 
ab uno librario tanta pulchritudine exarata, ut is codex 
inter speciosissimos elus quidem aetatis numerandus sit. 
Vetusto quaternione sexto nescio quo modo deleto manus l 
recentior ea quae exciderant in 6 foliis (41—46, cf. p. 97, 9) 
supplevit. Textus codicis L eo notabilis est, quod librarius 
emendando plane abstinuit et verba exemplaris sui (quod 
saeculi IV./V. fuisse suspicemur) religiosa cura repetivit. 
Quod iis potissimum locis apparet, quibus verba exemplaris 
aut evanuerant aut alis ex causis legi non iam poterant. 
Ubi librarius singulas litteras, quas dispicere poterat, ex- 
pressit lacunis ad modum locorum obseurorum exempli 
relietis, supplere vocabula ne tum quidem ausus, cum de 
vera eorum forma dubitari non poterat. Eius generis loci 
plurimi et gravissimi in vitis Aemilii et Timoleontis inveni- 
untur, de quibus in commentatiuncula plenius disserui prope- 
diem in Museo Rhenano edenda. — Correctores in L R. Schoell 
non minus quam octo sibi visus est discernere posse, quam- 

a* 



IV en PRAEFATIO 

quam eos non semper facile dignoscendos esse dixit.) Quorum 
commemoratione maxime digni sunt duo, qui per totum 
codicem et lacunas a librario relictas suppleverunt et verba 
depravata correxerunt et locos ab illo omissos (sive temere 
sive quod in exemplari aberant) inter lineas vel in margine 
addiderunt, alio usi exemplari, quod cum codicum genere Q, 
aliqua necessitudine coniunctum erat. Quodsi Schoell hos 
correctores saeculo demum XV. munere suo functos esse 
dicit, erroris coarguitur et litterarum formis ad saec. XII./XIII. 

AD redeuntibus et eo, quod apographa AD, quae sub finem 
saeculi XIII. ex L descripta sunt, iam correctum et supple- 

H tum exemplar reddiderunt, cum tamen librarius codicis H, 

[unt. 

qui saec. fere XI. vitas Phocionis et Catonis Dionisque et 
Bruti ex L descripsit, nondum eorrectum exemplar ante 
oculos habuerit. Saepius igitur saeculis XI.— XIII. alieubi 
in imperio Byzantino tractatus et pro exemplari habitus 
codex L exeunte saec. XIV. vel ineunte XV. nescio quo 
pacto in Italiam pervenit. Certum est eum medio fere saec. 
XV. in bibliotheca Abbatiae Florentinae fuisse, unde eum 
tune temporis Religiosi petenti Bessarioni cardinali nobi- 
lissimo accommodaverunt transcribendum per presbyterum 
Joannem Grecum de Candia cognomine Rossum; euius apo- 
graphum anno demum 1467 Romae perfectum (sed omnes 
vitas continens) etiamnune adservatur inter libros a Bessarione 
bibliothecae S. Marei Venetae donatos (cod. Marc. 384); 
cf. Schoell l. c. p. 122. Deinde anno 1517 iidem possessores 
codicis L Philippo Iuntae typographo eiusque correctori 
Euphrosyno Bonino permiserunt, ut codice pro exemplari 
primae editionis typis exprimendae Plutarchi vitarum ute- 
rentur; euius rei cum alia vestigia adhuc in codice videre 
licet tum exstant multae correcturae a Bonino in codice 
adscriptae indeque in librum impressum inlatae. lta cum 

1) Obloquitur Mewaldt l. infra c. 828, 3, qui quinque correc- 
tores codicem tractavisse statuit. Res difficilis ac fortasse acriore 
disquisitione digna, tamen ad recensendum Plutarchi textum 
vix gravioris momenti, unde plerumque satis habui uno siglo L* 
pro omnibus correctoribus uti. 



PRAEFATIO V 

evenisset, ut Plutarchei textus editio princeps per has quidem 
vitas optimo atque integerrimo ex fonte deduceretur, postea 
tamen codex L diu abiectus iacuit. Pauca de eo Montfaucon 
et de Furia et Courier (cf. Schoell 114) protulerunt, pauca 
postea, cum iam conventibus suppressis in bibliothecam 
Laurentianam Florentinam translatus esset (cf. Vitelli, Museo 
Ital. di ant. class. I, ὅ et Terzaghi, Studi Ital. di filol. class. 
IX, 33 adn.) Cobet in oratione de arte interpretandi, qui 
ea ipsa re deceptus, quod codex nimirum haud multum a 
textu vulgari ex ipso deducto differre videbatur, quantum 
valeret, non perspexit. Defensor eius exstitit R. Schoell, qui 
Iuntinam ex eo fluxisse intellexit. Codicum HAD eum fontem 
fuisse J. Mewaldt, Maximus Planudes und die Textgeschichte 
der Biographien Plutarchs (Sitz-Ber. Berl. Ak. 1906, 828 sq.) 
et ego in libro Die Überlieferungsgesch. der vergl. Lebens- 
beschreibungen Plutarchs 104 adn. 179 sq. probavimus. 
Contuli vitas Phoc. Cat. Dion. Brut. Aem. Timol. Florentiae 
vere anni 1914; de locis quibusdam dubiis G. Pasquali me 
certiorem fecit. Earum paginarum, quae Sert. et Eum. 
continent, ectypa photographiea mihi praesto erant, nune 
in bibliotheca seminarii philologici Gryphiensis adservata. 

Apographorum codicis L vetustissimum est codex Pari- 
sinus 1678 (H) saec. XL/XIL, accuratissime a me Über- 
lieferungsgesch. 54 sqq. descriptus; ectypum folii 931" eidem 
libro praefixum est. Continet post vitas Alexandri et Caesaris 
ex alio fonte sumptas has partes vitarum huius fasciculi: 
Phoc. integrum; Cat. min. 1,1 — 5,6 ἐνεργοῖς; 8,5 ἔργον — 
37,6 μηδὲν; 40,1 δημαρχίας γενομένης — 48,2 ἀρχῆς; 
68,6 δὲ κάτων ad finem; Dion. 1,1 — 18,5 ἐκείνου: 21,4 
καὶ σφόδρα ---- 34,1 cf uiv γὰρ; Brut. 54 (comp. 1), 5 ἑαυτοῦ 
πλοῦτον ad finem. Contuli anno 1906. 

Codices Parisini 1671 (A) anni 1296 et 1674 (D), de 
quibus conferendi sunt Sintenis, ed. mai. I p. XV sqq. et 
Mewaldt l. c. et Überlieferungsgesch. 89. 104. 179, quin ex 
L fluxerint, non dubium. Cum tamen et communia quaedam 
inter se habeant ab L aliena neque alter ex altero descriptus 
sit, non ipsius L, sed apographi eius apographa videntur 

AD 



VI Ἷ PRAEFATIO 

esse. Quod si quis accuratius inquirere voluerit, ei Parisini 
diligentius exeutiendi erunt, quam adhuc sunt excussi. Ego 
utrumque Parisiis anno 1930 inspexi et aliquot locos exa- 
minavi, ceterum satis habui lectionibus eorum a Carolo 
Sintenis prolatis uti, qui À per omnes huius fasciculi vitas, 
D per vitas Dion. Brut. Aem. Timol. adhibuit. Reiskianae 
editionis exemplar Kilonianum Konti collationes Parisinorum 
in margine adseriptas continens aliquotiens consului, tamen 
vix aliquid fructus ex eo capi posse intellexi. 

A^  Consensum codicis L cum apographis suis A nuneupavi. 
K 2) 00odex Marcianus Venetus 386 (K) saec. XI. a 

C. ΤῊ. Michaelis, De Plutarchi codice manuscripto Marciano 
386, Berolini 1886, accurate descriptus (cf. et edit. nostrae 
vol. IL, 1 praef. IX), continet huius fasciculi paria tertium 
et quartum.Quae olim adulescens (Überlieferungsgesch.57 sq.) 
de ratione, quae esset inter K et H, conieci, ea maiore ex 
parte stare non posse viros rei palaeographicae gnaros vix 
est quod moneam. Nam neque ex rationibus aut addendi 
aut omittendi v paragogici neque ex praepositionibus cum 
suis nominibus exarando in unum conexis disiunctisve quic- 
quam de cognatione duorum codicum colligi posse apparet, 
nisi forte graviora argumenta accedunt. Hoc solum tenendum, 
quoniam alter codex alterum ita suppleat, ut coniuncti 
integrum volumen alterum vitarum exhibeant, olim aut 
codicem H supplendi K aut codicem K supplendi H causa 
conscriptum esse, videturque veri similius eodicem H ad 
supplendum K confectum esse quam contrarium. Usus sum 
collatione Caroli Th, Michaelis liberaliter nobis donata. 

P 3) Codex Palatinus Heidelbergensis 168 - 169 
saeculo fere XI. in 445 foliis (251 -Ε 194) per 57 quater- 
niones (signatos o/—vz'; ultimi signum deest deleto primo 
eius ultimoque folio) dispositis a duobus librariis alter- 
nantibus conscriptus, iam ineunte saec. XV. in Italiam 
translatus et in duo volumina, quae nune sunt, divisus, 
primum ἃ lannoctio Manetti tunc temporis, ut videtur, 
possessore, deinde ἃ Petro Candido Decembre Mediolani 
anno 1437 pertractatus et multis adnotationibus auctus est; 
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cf. Ernst Ditt, Pier Candido Decembrio, contributo alla storia 
dell umanesimo Italiano, Memorie del R. Ist. Lomb. XXIV, 
2 (1931), 72 sqq. Collatus est et adhibitus primum a Carolo 
Sintenis, viro palaeographiae quam dicimus non satis perito, 
deinde ἃ Carolo Th. Michaelis, cuius schedas nancisci non 
potui, denique ἃ me a. 1927. Accuratam codicis deseripti- 
onem mox proponam in Museo Rhenano in serie commen- 
tationum ,Plutarehstudien". Dubitanti mihi de quibusdam 
locis bibliothecarius v. d. H. Finke benigne respondit. 

4) Praeter codices LKP antiquissimos et purissimos (id ἃ 
est interpolatione plerumque carentes) sat multi codices 
exstant, quos olim in libro ,Überlieferungsgesch.* 106 sqq. 
et 179 sqq. recensui, ubi exposui eos nihil fere novi ad 
textum Plutarchi emendandum afferre ac plerumque cum 
vulgari grege facere, cuius Sintenisiani CBMV^ testes sunt 
satis idonei, nempe 

C — Parisinus 1673 M — Monacensis 85 
B — Parisinus 1672 V^ — Vindobonensis 60 

Quorum omnium lectiones debeo Sintenisio, nisi quod per 
vitas Sert-Eum., ad quas Sintenis B non adhibuit, hune 
librum pulcherrimum meritoque inter cimelia bibliothecae 
Parisinae adservatum ipse vere 1930 excussi. Descriptos 
habes apud Sintenisium vol.I, p. XVI. XIX. XXII et vol. IV, 
p. IV. Horum singulorum (imprimis MV ̂ , cf. Überlieferungs- 
gesch. 941f.) sordibus apparatum criticum refercire ut par 
est nolui; omnium tamen vel plurium eorum consensum 
utile esse duxi afferre nota Qj significatum, eum praesertim 
ea lectio sensum tolerabilem exhiberet. Singulos, nisi cum 
(ut interdum fit) emendationes praeberent notatu dignas, 
tacui. Creberrime (ut in ceteris voluminibus) afferendus 
erat codex C, qui quamquam proeul dubio communem eum 
BMV habet originem, tamen a docto quodam homine partim 
leetiones ex aliis codicibus mutuato partim ipsius ingenio 
uso ita est emendatus, ut nonnunquam solus veram textus 
formam (sive traditam sive coniectura restitutam) exhibeat. 

5) Postremo loco de eo codicum genere mihi dicendum 
est, quod Z nominare consuevimus, eorum scilicet, qui eas 
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vitas, quae in codicum familia bipartita (cf. nostrae edit. 
γο]. 1, p. V) volumen prius explebant, ex nobilissimo illo 
et unico bipartiti generis fonte Seitenstettensi sumpserunt. 
Quibus in aliquot generis Z codicibus adiunectae sunt vitae 
Phoc.-Cat., Dion.-Brut., Aemil.-Tim., id est tria prima paria 
voluminis secundi generis tripartiti, eaque olim etiam Sert.- 
Eum. vitas secutas esse eo intellegitur, quod intra extremam 
vitae Timoleontis partem (c. 40,2 — comp. 1,2 post καὶ τὴν) 
pars vitae Sertorii intrusa est c. 9,8 ἐξ αὐτοῦ — 19,3 σούκρωνιε 
μάχη. Hoc eo accidisse, quod in archetypo Z ordo duorum 
quaternionum inversus erat, in libro ,,Überlieferungsgesch.* 
63 sqq. explicavi. Sperari quidem poterat textum harum 
vitarum simili modo textum vulgarem superaturum esse 
atque in vitis ex Seitenstettensi depromptis. Sed haec spes 
fefellit. Re vera in vitis ad Seitenstettense exemplar adnexis 
textus Z partim cum P, partim cum Q, facit, praeterquam 
quod proinde ac codex € manum correctoris docti expertus 
haud paucos locos interpolatos, nonnullos emendatos praebet. 
Eas emendationes ingenio correctoris, non fonti ceteris codi- 
cibus praestanti deberi nune ipsum pro certo cognovi exa- 
minatis locis quibusdam vitarum Aemilii et Timoleontis in 
ceteris codicibus cum lacunis traditis, in Z autem suppletis. 
Quae supplementa vilia aec spuria esse probavi in commen- 
tatiuncula mox in Museo Rhenano edenda. — Generis Z 
hos codices adhibui: 

M* — Marcianus 385, cf. vol. I, 1, p. IX; Überlieferungs- 
gesch. p. 11 et 15 sq. 

F^ — Parisinus 1676, cf. Sintenis, ed. mai. IV, p. III sq. 
F — Parisinus 1677, cf. Sintenis I, p. XVIII. - 

Marciani usus sum collatione a C. Th. Michaelis facta et 
nobis donata; Parisini F'* lectiones exhibet Sintenis, iterum- 

F que eum contuli anno 1930; Parisinum F contuli anno 1906 
et Überlieferungsgesch. 108 sqq. explicavi eum per vitam 
Phocionis genus Z sequi, in vita Catonis usque ad c. 42,2 
γόμιμον χρόνον cum C coniunctum esse, in parte denique 
extrema a manu recentiore adnexa cum H facere. 
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De ratione, quae est inter LKPQZ, non multa habeo iis 
addenda, quae olim (Überlieferungsgesch. 93 sqq. et 179 sqq.) 
exposui. K igitur semper suo stat loco nec cum ullo cete- 
rorum artius cohaeret. Idem fere valet de L, nisi quod 
passim aliquantulum ad P accedit. Is tamen minime sibi 
eonstans per Phoc. quidem et Cat. saepissime cum QZ, saepe 
cum Q, rarius cum Z facit, deinde per Dion. Brut. inter L 
et QZ vacillat, tum in Aemilii vitae parte maiore (ad c. 27) 
medium fere inter Q, et Z locum tenet, in reliqua parte 
Aemilii et per totum Timoleontem artissime cum Z cohaeret, 
eoniunetique ΡΖ haud raro eum Q, contra LK stant. Eadem 
fere ratio in Sert.-Eum. observatur. Quae cum ita sint, con- 
sentaneum est certam legem de eligendis abiciendisve lectioni- 
bus a LKPQ, exhibitis constitui non posse, sed aequali iure 
unumquemque eorum tamquam in testimonium vocandum 
esse. Cautius tamen testibus ZC utendum erat. 

Ceterum easdem recensendi rationes secutus sum, quas ante 
hos sex annos in edendo volumine IIT, 2 mihi proposui 
ibique p. VI sqq. explanavi. In emendandis plagulis praeter 
Lindskogium et Latteum, qui de hoe fasciculo pariter 
meruerunt ac de superiore, etiam Franciscum Egermann 
collegam Gryphiensem mihi adfuisse grato animo confiteor. 

Gryphiae mense Quintili 1932. 
K. Ziegler. 



ADDENDA ET CORRIGENDA 

Cf. ad Phoc.-Cat. et Dion.-Brut. commentationes ,,Plutarch- 
studien* VII—IX in Museo Rhenano vol. LXXXI (1932), 51—87, 

ad Aemil-Timol. commentationes X—XIII in eodem volumine 
mox prodituras. Tractavi locos Phoc. p. 3, 3. 6,3. 9, 13. 10, 4 sqq. 
19. 19, 24. 23, 15. 26, 20. 27, 21. 29, 5. 30, 4. 32, 2. 33,4. Cat. 58,1. 
54, 29. 56, 4. 58, 2. 6. 16. 59, 12 sqq. 63, 14. 19. 64, 12 sqq. 65, 
15. 67, 19. 68, 16. 73, 6. 15, 2. 81, 1 sqq. 14. 82, 8. 87, 5. 102, 
3. 108, 19. 110,23. 112,8. 113,24. 114,24. 116, 7. 119, 17. 126, 
20. 180, 16. 138, 11. 14. 134, 6 sqq. Dion. 139, 2. 14. 140, 16. 

143, 26, 146, 2. 150, 183. 167, 15. 180, 4. 183, 8. 12. 187, 15. 

190, 7. 191, 23. 195, 17. Brut. 198, 9. 201, 15. 211, 15. 20. 217, 
19. 219, 20. 220, 9. 247, 13. 248, 13. 256, 1sqq. 257, 3. 259, 8. 
2683, 19. 264, 13. Aem. 270, 16. 24, 277, 9. 19 sqq. 281, 19. 
289, 19. 290, 21. 291, 12. 299, 12. 18, 302, 10. 304, 9. 25. 305, 
δ. 17. 308, 4 sqq. 311, 6. 312, 8. Timol. 330, 6. 331, 1. 338, 

18 sqq. 343, 1. 348,9. 360, 5. 10. 361, 7. 868, 1. 864, 8. 370, 
11. 371, 25. Ad Sert.-Eum. in vol. LXXXII pauca proferam. 

p. 3,3 scrib. παρελιττομένην (corr. Zie.) 
» 10,5 , καὶ μόνον ἢ μάλιστα et in app. corr. ἢ μᾶλλον 

{τῶν ἄλλον) 
10,8 , εἷς pro εἷς 
10, 19 sqq. cf. Mus. Rhen. p. 54 
53, 1 fort. [ἐπὶ] τὸ δεῖπνον διέλυε cl. c. 68, 1, Mus. Rhen. 57 
58, 20 ἐπίστευσεν (ἐπεῖναι) Latte {δὲν ἐπίστευσεν cl Eum. 

6, 12 Zie. 
» 81,10 ἔχων (αὐτὴν, potius quam («óróv) inser. Zie. 
» 82,8 (καίπερ) πληγεὶς vel τὸν δόλον συνεὶς vel sim. Zie., 

cf. Mus. Rhen. p. 64 
» 87,5 tradita fortasse recte se habere cl. Cic. Cat. 2, 22 

(hominwm genus) de eius dilectu, immo vero de complexu 
eius ac sinu monet Egermann; cf. Mus. Rhen. p. 64 

90, 3 πολλῆς τῆς βασιλικῆς Wil. 
, 253,8 παρὰ Καίσαρος recte se habent, cf. Serb. c. 7,5 τὴν 

παρ᾽ ᾿Αννίου φρουρὰν 

3. Wn 3 

5 
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p. 299, 12 pone in textu ἐπὶ τοὺς (Καβείρους), cf. Mus. Rhen. 
, 902, 12 οἰκτρότερον Zie. cl. Timol. 1, 4; v. et Mus. Rhen. 
,930, 7 καὶ φερομένη post ἐμπεποικιλμένας transpon. Zie., cf. 

Mus. Rhen. 
, 938, 18 ἐν ταῖς (6x0) λαῖς, deinde fort. διδάσκοντα (xol ἄλλων 

καὶ Μο) κρικῶν ἀσμάτων (voózovc), σπουδάξοντα κτλ. 
Zie. ἐν ταῖς ὠδαῖς διδάσκοντα {καὶ περὶ τῶν 4ο)- 
κρικῶν Gp. ἐρίξειν, σπουδάξοντα κτλ. K. Fr. W. Schmidt; 
cf. Mus. Rhen. 

, 960, 5 app. dele παρελήφϑησαν meum cl. Xen. an. 1, 1, 6. 11 
» 960, 10 οὐχ ὁμοῦ πάντες, ἀλλὰ κατὰ μέρος τῆς δίκης αὐτοῖς 

[ἀπολ. v. T. εὐτ.] ἐπιτιϑεμένης aub... κατὰ μέρος, 
ὁμολογουμένως T. T. εὖτ., τῆς ὃ. Zie., cf. Mus Rhen. 

» 911, 6 scrib. διαδοχὴν deleto commate. 
» 911, 26 ἄρχοντας in textu ponendum cl. Cat. mai. 22, 7 
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CONSPEOTUS SIGLORUM 

D — cod. Parisinus 1674 
Iunt. — editio Iuntina anni 1517 

K — cod Marcianus Venetus 386 

P — cod. Palatinus Heidelbergensis 168 

Q — CBMV^ aut omnes aut plures 
C — cod. Parisinus 1673 
B — cod. Parisinus 1672 
M — cod. Monacensis 85 
V^— cod. Vindobonensis 60 

Z—FrF*M^ 
F — cod. Parisinus 1677 
F* — cod. Parisinus 1676 

— L cum apographis H AD Iunt, 
L — cod. Laurentianus conv. suppr. 206 
H — cod. Parisinus 1678 
A — cod. Parisinus 1671 

M^— cod. Marcianus Venetus 385 

NOTAE 

— Amyot Rei ^ — Reiske 
. — Anonymus Ri. — Richards 
— Bryan Sch. | — Schaefer 
— Cobet Sint,  — Sintenis 
— QCoraes Sol πε Solanus 
— Emperius Vule, — Vulcobius 
— Hartman Wil -- von Wilamowitz- 

. — van Herwerden Moellendorff 
— Lindskog Xy. | — Xylander 
— Muret Zie.  — Ziegler 



5 ^ ΦΩΚΙΟΝ ΚΑΙ KATON ——'« 
1. Δημάδης ὃ Q5 roo, ἰσχύων μὲν ἔν ταῖς AbO^0vaice 

διὰ τὸ πρὸς χάριν πολιτεύεσϑαι Μακεδόνων καὶ Avri- 

πάτρου, πολλὰ δὲ γράφειν καὶ λέγειν, ἀναγκαζόμενος 

5 παρὰ τὸ ἀξίωμα τῆς πόλεως καὶ τὸ ἦϑος, ἔλεγε συγγνώ- 

μῆς ἄξιος εἶναι, πολιτευόμενος τὰ ναυάγια τῆς πόλεως. 

τοῦτο δ᾽ εἰ καὶ τῷ δήτορι ϑρασύτερον εἴρηται, δόξειεν 3 

dv ἀληϑὲς εἶναι μετενεχϑὲν ἐπὶ τὴν Φωκίωνος πολι- 

τείαν. Δημάδης μὲν γὰρ αὐτὸς ἦν ναυάγιον τῆς πόλεως, 5. 

10 οὕτως ἀσελγῶς βιώσας καὶ πολιτευσάμενος, ὥστ᾽ Av- 

τίπατρον εἰπεῖν ἐπ᾽ αὐτοῦ γέροντος ἤδη γεγονότος, ὅτι, f 

καϑάπερ ἱερείου, διαπεπραγμένου γλῶσσα καὶ κοιλία 

μόνον «ἀπολείπεται. τὴν δὲ Φωκίωνος ἀρετήν, ὥσπερ 4 

ἀνταγωνιστῇ βαρεῖ καὶ βιαίῳ καιρῷ συλλαχοῦσαν, αἱ 

ι τύχαι τῆς ᾿Ελλάδος ἀμαυρὰν καὶ ἀλαμπῆ πρὸς δόξαν 

ἐποίησαν. οὐ γὰρ Σοφοκλεῖ γε προσεκτέον, ἀσϑενῆ 742 

ποιοῦντι τὴν ἀρετὴν ἐν οἷς φησιν (Ant. 668)" 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ὦναξ οὐδ᾽ ὃς ἂν βλάστῃ μένει 

γοῦς τοῖς κακῶς πράξασιν, ἀλλ᾽ ἐξίσταται" 

30 τοσοῦτον δὲ τῇ τύχῃ δοτέον ἀντιταττομένῃ πρὸς τοὺς ὁ 

. àyaÜo)g ἄνδρας ἰσχύειν, ὅσον ἀντὶ τῆς ἀξίας τιμῆς καὶ 

5 mor. 808 [10 mor. 1887 525c 
-- 

' 

inscr. poxíov vel πλουτάρχου qoxío» vel qox. πλουτ. 
2—p.2,90 ysvo — fol. 1 cod. P, praefixum et descriptum a Petro 
Candido Decembri a. 1437(p) 7 ῥήτορι pQ: ῥήματι AZ 18 ἀπο- 
λέλειπται pZL? (καταλείπεσϑαι mor. 183f λοιπὸν εἶναι 5250) . 
18 οὐ γάρ ποτ᾽ Soph. μένειν pZ 19 νοῦς οὐ Z πράττουσιν p 
eum Soph. (qui.-60-) ., . . ὅτ .. νοσον uU ΜῈ} 

Plut. 11, 10 (1686] 1 

1 i 
να] 



9 ἡ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟῪ 

χάριτος ἐνίοις ψόγους πονηροὺς καὶ διαβολὰς ἐπιφέ- 

ρουσαν, τὴν πίστιν ἀσϑενεστέραν ποιεῖν τῆς ἀρετῆς. 

2. καίτοι δοκοῦσιν οἱ δῆμοι μᾶλλον εἷς τοὺς ἀγαϑοὺς 

ἐξυβοίζειν. ὅταν εὐτυχῶσιν, ὑπὸ πραγμάτων μεγάλων 
καὶ δυνάμεως ἐπαιρόμενοι: συμβαίνει δὲ τοὐναντίον. 

ἀεὶ γὰρ αἱ συμφοραὶ πικρὰ μὲν τὰ ἤϑη καὶ μικρόλυπα 

καὶ ἀκροσφαλῆ πρὸς ὀργὰς ποιοῦσι, δύσκολον δὲ τὴν 

ἀκοὴν καὶ τραχεῖαν, ὑπὸ παντὸς λόγου καὶ ῥήματος τό- 

vor ἔχοντος ἐνοχλουμένην᾽ ὁ δ᾽ ἐπιτιμῶν τοῖς ἐξαμαρ- 38 

τανομένοις ἐξονειδίζξειν τὰ δυστυχήματα δοκεῖ, καὶ κα- 

ταφρονεῖν ὁ παρρησιαζόμενος. καὶ καϑάπερ τὸ μέλι 

λυπεῖ τὰ τετρωμένα καὶ ἡλκωμένα μέρη τοῦ σώματος, 
. οὕτω πολλάκις οἱ ἀληϑινοὶ καὶ νοῦν ἔχοντες λόγοι 

m€- ὦ 

οι 

δάκνουσι καὶ παροξύνουσι τοὺς κακῶς πράττοντας, ἐὰν 

μὴ προσηνεῖς ὦσι καὶ συνείκοντες, ὥσπερ ἀμέλει τὸ 

ἡδὺ μενοεικὲς ὃ ποιητὴς κέκληκεν, ὡς τῷ ἡδομένῳ τῆς 

ψυχῆς ὑπεῖκον καὶ μὴ μαχόμενον μηδ᾽ ἀντιτυποῦν. καὶ 

γὰρ ὄμμα φλεγμαῖνον ἥδιστα τοῖς σκιεροῖς καὶ ἀλαμπσέ- 

σιν ἐνδιατρίβει χρώμασι, τὰ δ᾽ αὐγὴν ἔχοντα καὶ φῶς 

ἀποστρέφεται, καὶ πόλις ἐν τύχαις ἀβουλήτοις γενομένη 

ψοφοδεὲς καὶ τρυφερόν ἔστι δι’ ἀσϑένειαν ἀνέχεσθαι 

παρρησίας ὅτε μάλιστα δεῖται, τῶν πραγμάτων ἀνα- 

φορὰν ἁμαρτήματος οὐκ ἐχόντων. διὸ πάντῃ σφαλερὸν 

. 3j τοιαύτη πολιτεία' συναπόλλυσι γὰρ τὸν πρὸς χάριν 

o λέγοντα, καὶ προαπόλλυσι τὸν μὴ χαριζόμενον. ὥσπερ 

οὖν τὸν ἥλιον οἵ μαϑηματικοὶ λέγουσι μήτε τὴν αὐτὴν 

9 mor. 59d 16 mor. 133e 

8 δοκοῦσιν (ἐνίοις) Zie. 4 δοκῶσιν εὐτυχεῖν Zp ὅ συμ- 
βαίνειν: corr. Vulc, 6 ἀεὶ γὰρ àí pZL*: αἱ γὰρ μικρολόγα Zp 
16 συνήκοντες L'p 16 ἡδομένῳ] οὐδέυμάνν Cor. ἡλκωμένῳ 
Sch. [ἡδύ]μένει Latte cl. Schol. Didym. Il. 9, 90. ren Soph. 
111,8 B. 28 ἁμαρτημάτων QL*P* 26 προσαπόλλυοι: corr, Cruser 

10 

15 

20 



ΦΩΚΙΩΝ 1,6—3,3 : eZ 

τῷ οὐρανῷ φερόμενον φοράν, μήτ᾽ ἄντικρυς ἐναντίαν d 

καὶ ἀντιβατικήν, ἀλλὰ λοξῷ καὶ παρεγκεκλιμένῳ πο- 

ρείας σχήματι χρώμενον, ὑγρὰν καὶ εὐκαμπῆ καὶ περιε- 

λιττομένην ἕλικα ποιεῖν, ἣ σῴζεται πάντα καὶ λαμβάνει 

τὴν ἀρίστην κρᾶσιν, οὕτως ἄρα τῆς πολιτείας ὃ μὲν τ 

ὄρϑιος ἄγαν καὶ πρὸς ἅπαντα τοῖς δημοτικοῖς ἀντιβαίνων 

τόνος ἀπηνὴς καὶ σκληρός, ὥσπερ αὖ πάλιν ἐπισφαλὲς 

καὶ κάταντες τὸ συνεφελκόμενον οἷς ἁμαρτάνουσιν οἱ 

πολλοὶ καὶ συνεπιρρέπον, ἣ δ᾽ ἀνϑυπείκουσα πειϑο- s 

10 μένοις καὶ διδοῦσα τὸ πρὸς χάριν, εἶτ᾽ ἀπαιτοῦσα τὸ 

συμφέρον ἐπιστασία καὶ κυβέρνησις ἀνϑρώπων, “πολλὰ 

πράως καὶ χρησίμως ὑπουργούντων, εἰ μὴ πάντα δε- 8 

σποτικῶς καὶ βιαίως ἄγοιντο, σωτήριος, ἐργώδης δὲ καὶ 

χαλεπὴ καὶ τὸ σεμνὸν ἔχουσα τῷ ἐπιεικεῖ δύσμεικτον" 

88 ἐὰν δὲ μειχϑῇ, τοῦτ᾽ ἔστιν ἣ πάντων μὲν ῥυϑμῶν πα- 

16 σῶν δ᾽ ἁρμονιῶν ἐμμελεστάτη καὶ μουσικωτάτη κρᾶσις, 

ἣ καὶ τὸν κόσμον ó ϑεὸς λέγεται διοικεῖν, οὐ βιαζόμε- 

vog ἀλλὰ πειϑοῖ καὶ λόγῳ παράγων τὴν ἀνάγκην. 

8. Ταῦτα δὲ καὶ Κάτωνι τῷ νέῳ συνέβη. καὶ γὰρ 

20 οὗτος οὐ πιϑανὸν ἔσχεν οὐδὲ προσφιλὲς ὄχλῳ τὸ ἦϑος, 

οὐδ᾽ ἤνϑησεν ἔν τῇ πολιτείᾳ πρὸς χάριν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν 5 

Κικέρων (ad Att. 2,1,8) φησὶν αὐτὸν ὥσπερ ἐν τῇ Πλά- 

τωνος πολιτείᾳ καὶ o)x ἐν τῇ “Ρωμύλου πολιτευό- 

μενον ὑποστάϑμῃ τῆς ὑπατείας ἐκπεσεῖν, ἐμοὶ δὲ ταὐτὸ 

86 δοκεῖ παϑεῖν τοῖς μὴ xaÜ' ὥραν ἐκφανεῖσι καρποῖς. 

ὡς γὰρ ἐκείνους ἡδέως ὁρῶντες καὶ ϑαυμάζοντες οὐ 3 

χρῶνται, οὕτως 79) Κάτωνος ἀρχαιοτροπία, διὰ χρόνων 

πολλῶν ἐπιγενομένη βίοις διεφϑορόσι καὶ πονηροῖς 

L-] 

"^ 

3.4 καὶ περιελιττομένην del. Madvi 6€ δημοτικοῖς Rei.: 
δημοσίοις codd. (δήμοις Cor) 8. oí; Emp.: τοῖς οἱ Emp.L!: 
ὦ L'P'Q ὃ P!'Z 9 συνεπιρρέπουσιν: corr. Emp. 10 τὸ ' om. L! 
19 νεωτέρῳ Herw. 84 ὑπατίας L' ταῦτα Z 

1* 



4 IIAOTTAPXOT 

ἔϑεσι, δόξαν μὲν εἶχε μεγάλην καὶ κλέος, οὖκ ἕνήρ- 

μοσε δὲ ταῖς χρείαις διὰ βάρος καὶ μέγεϑος τῆς 

748, ἀρετῆς ἀσύμμετρον τοῖς καϑεστῶσι καιροῖς. καὶ γὰρ 
αὐτὸς οὐ κεκλιμένης μὲν ἤδη τῆς πατρίδος, ὥσπερ ὃ 

Φωκίων, πολὺν δὲ χειμῶνα καὶ σάλον ἐχούσης, ὅσον 5 

ἱστίων καὶ κάλων ἐπιλαβέσθαι καὶ παραστῆγαι τοῖς 

πλέον δυναμένοις πολιτευσάμενος, οἰάκων δὲ καὶ κυβερ- 

γήσεως ἀπωσϑείς, ὅμως μέγαν ἀγῶνα τῇ τύχῃ περιέ- 
d M] Α δ / M , 39 

βστησεν. εἷλε μὲν γὰρ καὶ κατέβαλε τὴν πολιτείαν δι 

ἄλλους, μόλις δὲ καὶ βραδέως καὶ χρόνῳ πολλῷ καὶ παρὰ 
ΑἹ 9 m ’ i] /, M Α μικρὸν ἐλθοῦσαν περιγενέσϑαι διὰ Κάτωνα καὶ τὴν 

e Κάτωνος ἀρετήν. ἣ παραβάλλομεν τὴν Φωκίωνος, οὗ 

κατὰ κοινὰς ὁμοιότητας, Oc ἀγαϑῶν καὶ πολιτικῶν 
3 d. Cu * $ ἀν / D ἢ 3 

1 ἀνδρῶν" ἔστι γὰρ ἀμέλει καὶ ἀνδρίας διαφορὰ πρὸς àv- 

δρίαν, ὡς τῆς ᾿Αλκιβιάδου πρὸς τὴν ᾿Επαμεινώνδου, xai 15 

b φρονήσεως πρὸς φρόνησιν, ὡς τῆς Θεμιστοκλέους πρὸς 

τὴν ᾿Δριστείδου, καὶ δικαιοσύνης πρὸς δικαιοσύνην, ὡς 

s τῆς Νομᾶ πρὸς τὴν ἈΑγησιλάου. τούτων δὲ τῶν ἀνδρῶν 

αἱ ἀρεταὶ μέχρι τῶν τελευταίων καὶ ἀτόμων διαφορῶν 

ἕνα χαρακτῆρα καὶ μορφὴν καὶ χρῶμα κοινὸν ἤϑους 48 

ἐγκεκραμένον ἐκφέρουσιν, ὥσπερ ἴσῳ μέτρῳ μεμειγμέ- v 

vov πρὸς τὸ αὐστηρὸν τοῦ φιλανϑρώπου, καὶ πρὸς τὸ 
5 i] "m » /, M Ld € 1 5, Α 4 ἀσφαλὲς τοῦ ἀνδρείου, καὶ τῆς ὑπὲρ ἄλλων μὲν κηδεμο- 

ψίας, ὑπὲρ αὐτῶν δ᾽ ἀφοβίας, καὶ πρὸς μὲν τὸ αἰσχρὸν 

c εὐλαβείας, πρὸς δὲ τὸ δίκαιον εὐτονίας συνηομοσμένης ss 
ς γι οὐ X ΄ / - / 3 9 ὁμοίως" ὥστε λεπτοῦ πάνυ λόγου δεῖσϑαι καϑάπερ Oo- 

γάνου πρὸς διάκρισιν καὶ ἀνεύρεσιν τῶν διαφερόντων. 

0 μ᾿: 

1 ἤϑεσι α, 1 πλέειν 1,52 πλεῖν A* κυβερνήσεων L'P 9 sis] 
scil. ἡ vóyn 111 ἐλθοῦσα L'PQ 14 ἀνδρείας et ἀνδρείαν .A 
16 ἐπαμεινώνδου hab. P: -μιν- cet.. — 28 κηδαιμονίας L'P! 
94 αὑτῶν AÀ Sint. is TET, E 



ΦΩΚΙΩΝ 3,3—5,2 5 

4. Τὸ μὲν οὖν Κάτωνος ὡμολόγηται γένος ἔκ λαμ- 

πρῶν ὑπάρχειν, ὡς λεχϑήσεται (Cat.c.1)' Φωκίωνα 

δὲ τεκμαίρομαι μὴ παντάπασιν εἶναι γένους ἀτίμου καὶ 

καταπεπτωκότος. εἶ γὰρ ἦν, ὥς φησιν ᾿Ιδομενεύς (FHG 

5 II 498), δοιδυκοποιοῦ πατρός, οὐκ ἂν ὃν τῷ λόγῳ l'Acó- 

«uoc ὁ "Ὑπερείδου μυρία συνειλοχὼς καὶ εἰρηκὼς κατ᾽ 

αὐτοῦ κακὰ τὴν δυσγένειαν παρῆκεν, οὐδ᾽ ἂν οὕτως 

ἐλευϑερίου [βίου] καὶ σώφρονος [καὶ] παιδείας μετέσχεν, 

ὥστε τῆς llAávovog ἔτι μειράκιον ὥν, ὕστερον δὲ τῆς 

10 Ξενοκράτους διατριβῆς ἐν Ἀκαδημείᾳ μετασχεῖν, καὶ τῶν 

ἀρίστων ἐξ ἀρχῆς ἐπιτηδευμάτων ζηλωτὴς γενέσϑαι. Φω- 

κίωνα γὰρ οὔτε γελάσαντά τις οὔτε κλαύσαντα ῥᾳδίως 

᾿Αϑηναίων εἶδεν, οὐδ᾽ ἐν βαλανείῳ δημοσιεύοντι λουσά- 

μενον, ὡς ἱστόρηκε Δοῦρις (F Gr Hist. II 160), οὐδ᾽ ἐκτὸς 

ἔχοντα τὴν χεῖρα τῆς περιβολῆς, ὅτε τύχοι περιβεβλη- 

μένος. ἐπεὶ κατά γε τὴν χώραν καὶ τὰς στρατείας ἀνυ- 

πόδητος ἀεὶ καὶ γυμνὸς ἐβάδιζεν, εἰ μὴ ψῦχος ὑπερ- 

βάλλον εἴη καὶ δυσκαρτέρητον, ὥστε καὶ παίζοντας 

ἤδη τοὺς στρατευομένους σύμβολον μεγάλου ποιεῖσϑαι 

χειμῶνος ἐνδεδυμένον Φωκίωνα. 5. τῷ δ᾽ ἤϑει προσ- 

ηνέστατος ὧν καὶ φιλανϑρωπότατος, ἀπὸ τοῦ προσ- 

ώπου δυσξύμβολος ἐφαίνετο καὶ σκυϑρωπός, ὥστε μὴ 

Qaóíoc ἄν τινα μόνον ἐντυχεῖν αὐτῷ τῶν ἀσυνήϑων. 

580.0 καὶ Χάρητί ποτε πρὸς τὰς ὀφρῦς αὐτοῦ λέγοντι 

οι. 1 

e 

4 Ael. v. h. 12,43 6 cf. mor. 850b A. Schaefer, Phil. IX, 
163 9 mor. 1126c et infra c. 14, 7. Ael. v. ἢ. 8,17 11 mor. 
187 f 20 cf. c. 10, 4 Corn. Nep. Phoc. 1, 1 Val. Max. 8, 8 
ext. 2. 5,3 ext. 3 

4 χαταπεπτηχότος Sol. cl. Caes. 6,1; cf. d'Orville ad Charit. 
p. 553 6 ὑπερίδου codd. plurimi 8 βίου del. Zie. καὶ 
del. Hutten 10 ἀκαδημία(ι): corr. Sint — 19 τις post κλαύσαντα 
rep. A!Q 19 ποιεῖσϑαι μεγάλου P 24 λέγοντί (ri) Sint. 

to 

2 



6 IIAOTTAPXOT 

τῶν ᾿Αϑηναίων ἐπιγελώντων, ,,000£v'! εἶπεν ,, αὕτη ὑμᾶς 

λελύπηκεν Tj ὀφρύς" ὃ δὲ τούτων γέλως πολλὰ κλαῦσαι 

8 τὴν πόλιν πεποίηκεν.“ ὁμοίως δέ πως O«oxíovoc καὶ ὁ 

λόγος ἦν ἐπὶ χρηστοῖς ἐνθυμήμασι καὶ διανοήμασι 

σωτήριος, προστακτικήν τινα καὶ αὐστηρὰν καὶ ἀνή- 
4 δυντον ἔχων βραχυλογίαν. ὡς γὰρ ὃ Ζήνων (tg. 80.304 

Arnim) ἔλεγεν, ὅτι δεῖ τὸν φιλόσοφον εἷς νοῦν ἄπο- 

βάπτοντα προφέρεσϑαι τὴν λέξιν, οὕτως 0 Φωκίωνος 

fs λόγος πλεῖστον ἔν ἐλαχίστῃ λέξει νοῦν εἶχε. καὶ πρὸς 

τοῦτ᾽ ἔοικεν ἀπιδὼν ὃ Σφήττιος lloAósvxvog εἰπεῖν, 

ὅτι ῥήτωρ μὲν ἄριστος εἴη Δημοσϑένης, εἰπεῖν δὲ δει- 

evóraroc ὁ Φωκίων. ὡς γὰρ ἡ τοῦ νομίσματος ἀξία 

πλείστην ἔν ὄγκῳ βραχυτάτῳ δύναμιν ἔχει, οὕτω λόγου 

τ δεινότης | ἐ]δοκεῖ πολλὰ σημαίνειν ἀπ᾽ ὀλίγων. καὶ μέντοι 
καὶ αὐτόν ποτε τὸν Φωκίωνά φασι πληρουμένου τοῦ 

744 ϑεάτρου περιπατεῖν ὑπὸ σκηνήν, αὐτὸν ὄντα πρὸς δαυτῷ 

τὴν διάνοιαν' εἰπόντος δέ τινος τῶν φίλων ,,σκεπτο- 

s μένῳ Φωκίων ἔοικας,“ ,,ναὶ μὰ τὸν Aía'* φάναι, ,,0xé- 

πτομαι εἴ τι δύναμαι τοῦ λόγου περιελεῖν ὃν μέλλω 

9 Plut. Demosth. 10, 8 mor. 8038. 14 mor. 1871 

2 τούτου 1,30 8 ὁμοῖος Madvig 4 ἐνθυμήμασι Dacier: 
εὐτυχήμασι 5 σωτήριος retinui cl. mor. 59 d σωτηρίοις Madvig 
(cf. Pomp. 30, 6); cogitavi et de ϑραστήριος cl. mor. 510f et 
Demosth. 5, 6 ἀνήδυντον QL?: ἀνήδυστον L'PZ 7 δεῖ] 
ἀεὶ L' ἀποβαίνοντα ut vid. L' 8 προφέρεσϑαι AZ: προσφέ- 
ρεσϑαι 9 πλεῖστον post λέξει pon. Ζ πλείστην P ἐλαχίστῃ! 
βραχυτάτῃ mor. Demosth. 10 σφήτιος ZC 11 ῥήτωρ μὲν 
om. 4 ἄριστος] μέγιστος mor. Demosth. δεινότατος] δυνατώ- 
τατον Demosth. 18 ζχρυσοῦ» νομίσματος Rei. 18 ἔχει post 
δύναμιν add. L*H! A: om. L'H* ante ἐν ὄγκῳ hab. PQZ λόγου) 
ἡ τούτου Rei. 14 ἐδόκει: corr. Sch. 15 τὸν om. P πληρου- 
μένου τοῦ om. Ζ 16 ἐπὶ σκηνὴν 2 ἑαυτῶι L!P: ἑαυτὸν QZL*H 
17 φιλοσόφων 8 18 σκέπτομαν γὰρ mor. 19 περιελεῖν 
mor.: ἀφελεῖν ὄνπερ Ζ 



ΦΩΚΙΩΝ 5,2—96,5 1 

λέγειν πρὸς ᾿Αϑηναίους. ὃ δὲ Δημοσϑένης τῶν μὲν 

ἄλλων κατεφρόνει πολὺ ῥητόρων, ἀνισταμένου δὲ Φω- 
κίωνος εἰώϑει λέγειν ἀτρέμα πρὸς τοὺς φίλους" ,.ἣ τῶν 

ἐμῶν λόγων κοπὶς πάρεστιν.“ ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἴσως 

ὅ πρὸς τὸ ἦϑος ἀνοιστέον " ἐπεὶ καὶ ῥῆμα καὶ νεῦμα μόνον 
5 * 5 € ’ » * /, 5 

ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ μυρίοις ἐνϑυμήμασι καὶ περιόδοις ἀν- 

τίρροπὸν ἔχει πίστιν. 

6. Νέος δ᾽ àv Χαβοίᾳ προσέμειξεν ἑαυτὸν τῷ στρα- 

τηγῷ καὶ παρείπετο, πολλὰ μὲν sic ἐμπειρίαν τῶν πολε- 
- 5 , » 5 9 - 5 ’ A 

10 μικῶν ὠφελούμενος, ἔστι δ᾽ ἔν οἷς ἐπανορϑούμενος τὴν 

ἐκείνου φύσιν, ἀνώμαλον οὖσαν καὶ ἄκρατον. νωϑρὸς 

γὰρ ὧν ó Χαβρίας καὶ δυσκίνητος ἄλλως, év αὐτοῖς τοῖς 

ἀγῶσιν ὥργα καὶ διεπυροῦτο τῷ ϑυμῷ, xai συνεξέπιστε 

ὁ τοῖς ϑρασυτάτοις παραβολώτερον, ὥσπερ ἀμέλει καὶ 

15 κατέστρεψε τὸν βίον ἐν Χίῳ, πρῶτος εἰσελάσας τῇ τριή- 
M 7 M] 1 Ej /, 5 M oe. καὶ βιαζόμενος πρὸς τὴν ἀπόβασιν. ἀσφαλὴς οὖν 

ἅμα καὶ δραστήριος ὃ Φωκίων φαινόμενος, τήν τε μέλ- 

λησιν ἀνεϑέρμαινε τοῦ Χαβρίου, καὶ πάλιν ἀφήρει τὴν 
5, 59 7 “- e “- e 3 M »^ e ἄκαιρον ὀξύτητα τῆς ὁρμῆς. ὅϑεν εὐμενὴς ὧν ὁ Xa- 

40 βοίας καὶ χρηστός, ἠγάπα καὶ προῆγεν αὐτὸν ἐπὶ πρά- 

ἕξεις καὶ ἡγεμονίας, γνώριμον ποιῶν τοῖς “λλησι καὶ 

τὰ πλείστης ἄξια σπουδῆς ἐκείνῳ χρώμενος. κἀκ 

τῆς περὶ Νάξον ναυμαχίας ὄνομα καὶ δόξαν οὐ μικρὰν 

Φωκίωνι περιεποίησε᾽ τοῦ γὰρ εὐωνύμου κέρως ἀπέ- 

s δωκεν αὐτῷ τὴν ἡγεμονίαν, καϑ᾽ ὃ καὶ τὴν μάχην 

1 Plut. Demosth. 10, 4 mor. 808 6 Stob. flor. 37, 34 8 mor. 
7912 Corn.Nep. Chabr.3,2 . 14 Demosth. 20, 82 Diod. 16,7,3.4 
Corn. Nep. Chabr. 4 98 Xen. hell. 5, 4, 61 Demosth. 20, 77 
Diod. 15,34, 86 Polyaen. 3, 11, 11 | 

3 εἴωϑε Z 4 πάρεστιν] ἀνίσταται mor. Demosth. ἔρχεται 
| Stob. 5 ἕν ῥῆμα Demosth. 13 ὥργα καὶ om. L'!P!'Q 
| 38 {πρὸς τὰ Hei, at οἵ, Pomp. 67,8 35 ἄπεδωκεν post 

ἡγεμονίαν pon.Z ' 

τὸ 

αἱ 357 

5 2.376 



g ; IIAOTTAPXOT 

e ὀξεῖαν εἶχεν ὃ ἀγὼν καὶ κρίσιν ἐποίησε ταχεῖαν. πρώτην 

οὖν ἐκείνην ναυμαχίαν ἡ πόλις αὐτὴ ÓU αὑτῆς ἀγω- 

γψισαμένη τοῖς “ἔλλησι μετὰ τὴν ἅλωσιν καὶ κατατυ- 

χοῦσα, τόν τε Χαβρίαν ὑπερηγάπησε, καὶ τοῦ Φωκίω- 
: voc ὡς ἀνδρὸς ἡγεμονικοῦ λόγον ἔσχεν. ἐνίκων δὲ ue- 5 

ἃ γάλοις μυστηρίοις. καὶ παρεῖχεν οἰἴνοχόημα Χαβρίας 

᾿Αϑηναίοις xa0' ἕκαστον ἐνιαυτὸν τῇ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ 

Βοηδρομιῶνος. 

ἡ. Ἔκ τούτου λέγεται πέμποντος αὐτὸν ἐπὶ τὰς 

ψησιωτικὰς συντάξεις τοῦ Χαβρίου καὶ ναῦς εἴκοσι δι- 10 

δόντος εἰπεῖν, εἰ μὲν ὡς πολεμήσων πέμσοιτο, μείζονος 

δεῖν δυνάμεως, εἰ δ᾽ ὡς πρὸς συμμάχους, ἀρκεῖν ναῦν 

2 μίαν" καὶ πλεύσαντα τῇ αὑτοῦ τριήρει καὶ διαλεχϑέντα 

ταῖς πόλεσι καὶ συγγενόμενον τοῖς ἄρχουσιν ἐπιεικῶς 

“καὶ ἀφελῶς, καταπλεῦσαι μετὰ πολλῶν νεῶν ἃς ἀπέ- 15 

στειλαν oi σύμμαχοι, τὰ χρήματα τοῖς ᾿Αϑηναίοις κομι- 

8 ζούσας. οὐ μόνον δὲ ζῶντα τὸν Χαβρίαν ϑεραπεύων 
6 διετέλει καὶ τιμῶν, ἀλλὰ καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ τῶν 

προσηκόντων καλῶς ἐπεμελεῖτο, καὶ τὸν παῖδα Κτήσισ- 

zo» ἐβούλετο μὲν ἄνδρα ποιεῖν ἀγαϑόν, ἔμπληκτον δ᾽ so 

ὁρῶν καὶ ἀνάγωγον, ὅμως οὐκ ἀπεῖπεν ἐπανορϑούμενος 

4 καὶ ἀποκρύπτων τὰ αἴσχη. πλὴν ἅπαξ λέγεται, παρε- 78 

γοχλοῦντος ἔν στρατείᾳ τινὶ τοῦ νεανίσκου καὶ κόπτον- 

τος αὐτὸν ἐρωτήμασιν ἀκαίροις καὶ συμβουλίαις, οἷον 

ἑπαγορϑουμένου καὶ παραστρατηγοῦντος, εἰπεῖν" ,, ὦ gs 

Χαβρία Χαβρία, μεγάλην γέ σοι χάριν ἐκτίνω τῆς φι- 

ὅ Polyaen. 8, 11,2 19 Athen. IV 165esqq. Ael. nat. an. 
3, 42 γ᾽ 

1 ἔσχεν Z 4 αὐτῆς plurimi codd. 8 ἀνάλωσιν H'PQZ 
7 δεκάτη QZP? 10 τάξεις Q 11 εἶπεν L! 12 δεῖν om. L'! E! 
ἀρκεῖν om. P! 13 αὐτοῦ codd. 16 σύμμ. κομιξ. τοῖς &9. 

χρήματα Z 



ΦΩΚΊΩΝ 6,6—8,3 9 

λίας, ὑπομένων cov τὸν viov." ὁρῶν δὲ τοὺς τὰ κοινὰ ὃ 

πράσσοντας τότε διῃρημένους ὥσπερ ἀπὸ κλήρου τὸ 

στρατήγιον καὶ τὸ βῆμα, καὶ τοὺς μὲν λέγοντας ἐν τῷ f 

δήμῳ καὶ γράφοντας μόνον, ὧ Εὔβουλος ἦν καὶ Ἄρι- 

5 στοφῶν καὶ Δημοσϑένης καὶ Λυκοῦργος καὶ “Υπερείδης, 

Διοπείϑη δὲ καὶ Μενεσϑέα καὶ Λεωσϑένη καὶ Χάρητα 

τῷ στρατηγεῖν καὶ πολεμεῖν αὔξοντας ἑαυτούς, ἐβού- 

Aevo τὴν Π]ερικλέους καὶ ᾿Αριστείδου καὶ Σόλωνος πολι- 

τείαν ὥσπερ ὁλόκληρον καὶ διηρμοσμένην ἔν ἀμφοῖν 

10 ἀναλαβεῖν καὶ ἀποδοῦναι. καὶ γὰρ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων e 14 

ἕκαστος ἐφαίνετο κατὰ τὸν AoxíAoyov (ἴρ. 1 Diehl) 

ἀμφότερον, ϑεράπων μὲν ᾿Ενυαλίοιο ϑεοῖο, 

καὶ Μουσέων ἐρατᾶν δῶρον ἐπιστάμενος, 

καὶ τὴν ϑεὸν ἑώρα πολεμικήν 0' ἅμα καὶ πολιτικὴν οὖ- 

15 σαν καὶ προσαγορευομένην. 

8, Οὕτω δὲ συντάξας ἑαυτόν, ἐπολιτεύετο μὲν ἀεὶ 

πρὸς εἰρήνην καὶ ἡσυχίαν, ἐστρατήγησε δὲ πλείστας 

οὐ μόνον τῶν καϑ' ἑαυτὸν ἀλλὰ καὶ τῶν πρὸ αὑτοῦ 

στρατηγίας, οὐ παραγγέλλων οὐδὲ μετιών, ἀλλ᾽ οὐδὲ 

80 φεύγων οὐδ᾽ ἀποδιδράσκων τῆς πόλεως καλούσης. 

ὁμολογεῖται γὰρ ὅτι πέντε καὶ τεσσαράκοντα στρατη- sb 

γίας ἔλαβεν, οὐδ᾽ ἅπαξ ἀρχαιρεσίοις παρατυχών, ἀλλ᾽ 

ἀπόντα μεταπεμπομένων αὐτὸν ἀεὶ καὶ χειροτονούν- 

| tov' ὥστε ϑαυμάζειν τοὺς οὐκ εὖ φρονοῦντας τὸν δῆ- 

| $5 μον ὅτι, πλεῖστα τοῦ Φωκίωνος ἀντικρούοντος αὐτῷ, 

| καὶ μηδὲν εἰπόντος πώποτε μηδὲ πράξαντος πρὸς χάριν, 

es 

| 17 cf, c. 19, 4. 23, 1 Dio Chrys. 73, 7 Corn. Nep. Phoc. 1,1 

9 πράττοντας ZC 4 x«l'om.P! ὧν] ὡς L! 6 ὑπερίδης 
PQZ 6 διοπείϑην A λεωσϑένην AQ 7 πολεμεῖν Z: προσ- 
πολεμεῖν APQ 9 ἐν del. Zie. 11 ἕκαστος om. Q 195 ϑερα- 
πεύων L! 18 ἐρατῶν Ζ 92 ἐπιτυών 5 αὐτοῦ P 
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ὥσπερ ἀξιοῦσι τοὺς βασιλεῖς τοῖς κόλαξι χρῆσϑαι μετὰ 

τὸ κατὰ χειρὸς ὕδωρ, ἔχρῆϑ᾽ οὗτος τοῖς μὲν κομψοτέ- 8 8 

οοις καὶ ἱλαροῖς ἐν παιδιᾶς μέρει δημαγωγοῖς, ἐπὲ δὲ 

τὰς ἀρχὰς ἀεὶ νήφων καὶ σπουδάζων τὸν αὐστηρότατον 

καὶ φρονιμώτατον ἐκάλει τῶν πολιτῶν καὶ μόνον ἢ μᾶλ-. 

c λον ταῖς βουλήσεσιν αὐτοῦ καὶ ὁρμαῖς ἀντιτασσόμενον. 

4 χρησμοῦ μὲν γὰρ &x Δελφῶν ἀναγνωσϑέντος, ὅτι τῶν 

ἄλλων ᾿Αϑηναίων ὁμοφρονούντων εἷς ἀνὴρ ἐναντία 

φρονοίη τῇ πόλει, παρελϑὼν ὃ Φωκίων ἀμελεῖν ἐπέ- 

λευσεν, ὡς αὐτὸς ὧν ὁ ζητούμενος" μόνῳ γὰρ αὐτῷ m 0 

5 μηδὲν ἀρέσκειν τῶν πραττομένων. ἐπεὶ δὲ λέγων ποτὲ μηδὲν ἀρ ραττομένων. ἐπ ἕγ | 
γνώμην πρὸς τὸν δῆμον εὐδοκίμει, καὶ πάντας ὁμαλῶς 

ἑώρα τὸν λόγον ἀποδεχομένους, ἐπιστραφεὶς πρὸς τοὺς 

φίλους εἶπεν ,,00 δή πού τι κακὸν λέγων ἐμαυτὸν λέ- 

ληϑα; 9. πρὸς δὲ ϑυσίαν τινὰ τῶν ᾿Αϑηναίων αἰτούν- 

των ἐπιδόσεις, καὶ τῶν ἄλλων ἐπιδιδόντων, κληϑεὶς 

ἃ πολλάκις ἔφη ,.,τούτους αἰτεῖτε τοὺς πλουσίους" ἐγὼ δ᾽ 

αἰσχυνοίμην ἄν, ei τούτῳ μὴ ἀποδιδοὺς ὑμῖν ἔπι(δι)- 

8 δοίην΄᾽, δείξας Καλλικλέα τὸν δανειστήν. ὡς δ᾽ οὐκ 

ἐπαύοντο κεκραγότες καὶ καταβοῶντες, λόγον εἶπεν 

αὐτοῖς τοῦτον" ,,ἀνὴρ δειλὸς ἐπὶ πόλεμον iie, φϑεγξα- 

μένων δὲ κοράκων, τὰ ὅπλα ϑεὶς ἡσύχαζεν" εἶτ᾽ ἀναλα- 

βὼν αὖϑις ἐξήει, καὶ φϑεγγομένων πάλιν ὑπέστη" καὶ 

τέλος εἶπεν" ὑμεῖς κεκράξεσϑε μὲν μέγιστον ὡς δυνα- 

8 τόν, ἐμοῦ δ᾽ οὐ γεύσεσϑε.“' πάλιν δέ ποτε τῶν ᾿4ϑη- 
1 mor. 50c 7 mor. 187f . 11mor. 188a 15 mor. 188 ἃ. 

58332 

5 ἢ μάλιστα Ῥ': ἢ μόνον L! ἢ μᾶλλον cet. 7] μᾶλλον (τῶν ἄλλον» 
Madvig; cf. Dion.8, ὅ 9 post πόλει lac. stat. Zie. cl. mor.: καὶ τῶν 
ἀϑηναίων ξητεῖν κελευόντων ὅστις ἐστὶ καὶ βοώντων 14 εἰπεῖν 1, 
δήπου κακόν τι mor. 1ὕὅ πρὸς ο!.Ζ 10 ἐπιδόσει, deinde καὶ τῶν 
om. ἴῃ lac. Ζ 18 τοῦτο Z ἡμῖν L' 864, Sch., cf. οὔ mor. 
19 ἐπιδείξας QL? 21 τοιοῦτον QZ 82 τὰ om.L! 98 ἐπέστη 
Cor. 94 ὡς δυν. μέγ. Sch. 86 γεύεσϑε Z 

15 

30 
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γαίων ἐξαγαγεῖν αὐτὸν ἐπὶ τοὺς πολεμίους κελευόντων, 

ὡς (δ᾽) οὐκ ἐβούλετο, δειλὸν καὶ ἄνανδρον ἀποκαλούν- 

τῶν ,,.οὔϑ᾽ ὑμεῖς “΄ εἶπεν ,,ἐμὲ δύνασϑε ποιῆσαι ϑαρσα- 

λέον, οὔτ᾽ ἐγὼ ὑμᾶς δειλούς. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἴσμεν ἀλλή- 

5 λους.“ ὃν δὲ καιροῖς ἐπισφαλέσι τραχυνομένου τοῦ δή- 

μου πρὸς αὐτὸν σφόδρα, καὶ τῆς στρατηγίας εὐϑύνας 

ἀπαιτοῦντος, .,σώϑητε"᾽ εἶπεν ,, ὦ μακάριοι πρῶτον.“ ἡ 

98 ἐπεὶ δὲ πολεμοῦντες μὲν ἦσαν ταπεινοὶ καὶ περιδεεῖς, 

γενομένης δ᾽ εἰρήνης ἔϑρασύνοντο καὶ κατεβόων τοῦ 

10 Φωκίωνος ὡς ἀφῃρημένου τὴν νίκην αὐτῶν, ,,εὐτυχεῖτε  " 

εἶπεν ,.ἔχοντες στρατηγὸν εἰδόϑ᾽ ὑμᾶς" ἐπεὶ πάλαι ἂν 

— 

5 

ἀπωλώλειτε.“᾿ τοῖς δὲ Βοιωτοῖς οὐ βουλομένων αὐτῶν s 

δικάζεσθαι περὶ τῆς χώρας ἀλλὰ πολεμεῖν, συνεβούλευε 

διὰ τῶν λόγων ἔν οἷς εἶσι κρείττους, μὴ διὰ τῶν ὅπλων f 

15 ἐν οἷς ἥττους, μάχεσθαι. λέγοντα δ᾽ αὐτὸν οὐ προσιεμέ- 1 

γῶν οὐδ᾽ ὑπομενόντων ἀκούειν, ,&ué' εἶπεν ,,ὑμεῖς ἃ μὴ 

βούλομαι ποιεῖν βιάσασϑαι δύνασϑε, λέγειν δ᾽ ἃ μὴ 

δεῖ παρὰ γνώμην οὐκ àvcyxáotte.' 

τευομένων αὐτῷ ῥητόρων, Δημοσϑένους μὲν εἰπόντος 

30 »»ἀποκτενοῦσί σ᾽ ᾿Αϑηναῖοι,““ Φωκίων" ,,ἂν μανῶσιν““, εἶπε" 

τῶν δ᾽ ἀντιπολι- 8 

146 

,,0à δ᾽ ἂν σωφρονῶσι"“ Πολύευκτον δὲ τὸν Σφήττιον δρῶν 9 

ἐν καύματι συμβουλεύοντα τοῖς ᾿Αϑηγαίοις πολεμεῖν πρὸς 

T 18 mor. 1883. 811a 

2 δ᾽ add. Anon. ἃ εἶπεν om. Z 7 σωϑείητε A 8 μὲν 
om, PM^ 12 ἀπολώλειτε L! 14 λόγων — ὅπλων om. P! 
15 εἰσιν anle ἥττους temere intrusit Sint. ἥττους Z: ἥσσους 
APQ αὐτῶν P'V^F* [19 4nuoc9évovg] Ζ“ημάδους mor. 811a 
30 edebant ἀϑηναῖοι, Φωκίων, ἂν μανῶσιν"“ sims: σὲ δὲ xvÀ.: 
rectius dist. Zie. cl. mor. 188 ἃ, ubi ,ἀποκτ. σε ᾽49. ἐὰν μαν.", 
ναί εἶπ. ἐμὲ μὲν ἂν μαν., σὲ δὲ ἂν cogo. et 8118, ubi 
»4Q9. σὲ &mowr." ἄν ys wow. ἔφη ,,σὲ δὲ ἂν cogo.* unde (ἂν 
uev." εἶπε Sint. ἂν μαν.] ἐὰν μαν. € mor. 188a. 21 δ᾽ ἂν 
scripsi: δὲ à» P*QZ δὲ ἐὰν AP! σφήτιον CZ 9 καύμασι 6 



12 ILIAOTTAPXOT 

Φίλιπιπον, εἶϑ᾽ ὑπ ἄσϑματος πολλοῦ καὶ ἱδρῶτος, ἅτε 

δὴ καὶ ὑπέρπαχυν ὄντα, πολλάκις ἐπιρροφοῦντα τοῦ 

ὕδατος, ,.ἄξιον᾽᾿ ἔφη ,,τούτῳ πιστεύσαντας ὑμᾶς ψηφί- 
' / "a o» 7 , - ,ὔ 

σασϑαι τὸν πόλεμον, ὃν τί οἴεσϑε ποιήσειν ἐν τῷ ϑώρακι 

καὶ τῇ ἀσπίδι τῶν πολεμίων ἐγγὺς ὄντων, ὅτε λέγων 5 

10 πρὸς ὑμᾶς ἃ ἔσκεπται κινδυνεύει πνιγῆναι; τοῦ δὲ 

“Δυκούργου πολλὰ. βλάσφημα πρὸς αὐτὸν εἰπόντος ἐν 

ἐκκλησίᾳ, καὶ πρὸς ἅπασιν ὅτι δέκα τῶν πολιτῶν ἔξαι- 

b τοῦντος ᾿Αλεξάνδρου συνεβούλευεν ἐκδοῦναι, εἶπε" ,,πολλ᾽ 
ON / ' ἢ / TA $445 ἐγὼ συμβεβούλευκα καλὰ καὶ συμφέροντα τούτοις, ἀλλ᾽ 10 

οὐ πείϑονταί μοι.“ 10. ἦν δέ τις ἀρχιβιάδης ἐπικαλού- 

μενος Δακωνιστής, πώγωνά τε καϑειμένος ὑπερφυῆ 

μεγέϑει, καὶ τρίβωνα φορῶν ἀεὶ καὶ σκυϑρωπάζων" 

τοῦτον ἐν βουλῇ ϑορυβούμενος ὃ Φωκίων ἕπεκαλεῖτο 
- /, /, er a j /, ec 5 E] i] 5 - 

: T λόγῳ μάρτυν ἅμα καὶ βοηϑόν. ὡς δ᾽ ἀναστὰς £x&i- 15 
ea 1 /, - 5 / /, ς /, 

voc ἃ πρὸς χάριν ἦν τοῖς ᾿Αϑηναίοις συνεβούλευεν, ἁψά- 

μενος αὐτοῦ τῶν γενείων" ,,ὦ ᾿Ἀρχιβιάδη “᾿ εἶπε ,.τί οὖν 10 8 

s οὐκ ἀπεκείρω; Ἀριστογείτονος δὲ τοῦ συκοφάντου 

πολεμικοῦ μὲν ὄντος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις, καὶ παροξύ- 

e vovroc ἐπὶ τὰς πράξεις τὸν δῆμον, àv δὲ τῷ καταλόγῳ so 
. / 5 * /, M / /, ztooctAÜóvroc ἐπὶ βακτηρίᾳ τὼ σκέλη καταδεδεμένου, 

, 5 i] 5 ^ LÀ , 5 ^ ec , πόρρωϑεν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ βήματος ἰδὼν ὃ Φωκίων 

ἀνέκραγε" ,,γράφε καὶ Ἀριστογείτονα χωλὸν καὶ πονη- 

4 ρόν.“ ὥστε ϑαυμάζειν, ὅπως καὶ ὅὁπόϑεν τραχὺς οὕτως 

18 — p. 18, 5 Phot. bibl. p. 395 

4 τί om. L! οἴεσθαι Z 6 ὑμᾶς ἃ om. Z 8 ὅτε L?Q 
δέκα] δὲ καὶ L! 10 συμβεβούλευμαι L! 12 ὑπερφυῆ AP: 
ὑπερφυεῖ α, ὑπερφυᾶ ZB 18 τῶ μεγέϑει QP*? τὸ μέγεϑος B 
χαὶ οἵω. P! 16 μάρτυρα Z 10 συνεβούλευσεν PZC 19 παρο- 
ξύναντος L* 41 σχέλει PH καταδεδεμένω codd. et Phot.: 
corr. Cor. 94 Qovuótsw {δεῖν vel sim. Madvig τραχὺς 
om. 1, 
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25 Δ ριστογείτονι ovupáAor;'' 

ΦΩΚΙΩΝ 9,9—10,9 13 

ἀνὴρ καὶ σκυϑρωπὸς ἐκτήσατο τὴν τοῦ χρηστοῦ προση- 

γορίαν" ἔστι δ᾽ οἶμαι χαλεπόν, οὐ μὴν ἀδύνατον, ὥσπερ 

οἶνον καὶ ἄνϑρωπον τὸν αὐτὸν ἡδὺν ἅμα καὶ αὐστηρὸν 

εἶναι" καϑάπερ ἕτεροι πάλιν, φαινόμενοι γλυκεῖς, ἀηδέστα- 

5 TOL τοῖς χρωμένοις εἰσὶ καὶ βλαβερώτατοι. καίτοι φασὶν 

“Ὑπερείδην ποτ᾽ εἰπεῖν πρὸς τὸν δῆμον" ,,ἄνδρες ᾿Αϑη- 

γαῖοι, μὴ σκοπεῖτε μόνον εἰ πικρός, ἀλλ᾽ εἰ προῖκ᾽ εἶμι 

πικρός,“ ὥσπερ τοὺς πλεονεξίᾳ μόνον ἐπαχϑεῖς καὶ 

λυπηροὺς ὄντας, οὐχὶ μᾶλλον ὅσοι πρὸς ὕβοιν καὶ φϑό- 

10 vov ἢ ὀργὴν ἢ φιλονεικίαν τινὰ χρῶνται τῷ δύνασθαι, 

τούτους δεδιότων καὶ προβαλλομένων τῶν πολλῶν. 

Φωκίων τοίνυν ἔχϑρᾳ μὲν οὐδένα τῶν πολιτῶν κακῶς 
59 ’ὔ 55 El / 5 7 39 5 e y , 

ἐποίησεν οὐδ᾽ ἐνόμιζεν ἐχϑρόν, ἀλλ᾽ ὅσον ἔδει μόνον 

τῶν ἐνισταμένων οἷς ἔπραττεν ὑπὲρ τῆς πατρίδος κατεξ- 

15 ἀναστῆναι, τραχὺς ὧν καὶ δυσεκβίαστος καὶ ἀπαραίτη- 

τος, εἰς τὸν ἄλλον βίον εὐμενῆ πᾶσι καὶ κοινὸν καὶ 

φιλάνϑρωπον ἑαυτὸν παρεῖχεν ὥστε καὶ πταίσασι βοη- 

ϑεῖν καὶ κινδυνεύουσι συνεξετάζεσϑαι τοῖς διαφόροις" 

ἐγκαλούντων δὲ τῶν φίλων ὅτι πονηρῷ τινι κρινομένῳ 

40 συγεῖπε, τοὺς χρηστοὺς ἔφη μὴ δεῖσθαι βοηϑείας. 

ΔΑΑἀριστογείτονος δὲ τοῦ συκοφάντου μετὰ τὴν καταδίκην 

πέμψαντος. καὶ δεηϑέντος ἐλϑεῖν πρὸς αὐτόν, ὑπακούσας 

ἐβάδιζεν εἰς τὸ δεσμωτήριον" οὐκ ἐώντων δὲ τῶν φίλων, 

"" gizEv ,,Ὦ μακάριοι" ποῦ γὰρ ἄν τις ἥδιον 

1 οὗ, δὰ p. 5,20; adde Dio Chrys. 18,7 Ael. v. ἢ. 3,47. 4, 16. 
12,43 ὅ mor. 67b 19—18 Phot. p.395 81 mor. 188b 

1 x«l om. L' 4 ἕτεροι om. Z 6 ὑπερίδην PQZ 8Β rovg 
Zie.: τῇ 9 (xal» οὐχὶ Ri. καὶ] ἢ Zie. 12 μὲν τῶν ποῖ. 
οὐδ. κακ. Q μὲν τῶν ποῖ. κακ. οὐδ. Phot. 13 μόνῳ τῷ ἐνιστα- 
μένῳ Phot. . 14 ἐν οἷς Z ὑπὲρ) περὸ α κατεξαναστῆναι 
E κατεξανιστάναι A: συνεξαναστῆναι Q ^—. — 15 τραχύς 
τε Phot. | | 

o 

d 

“1 

oo 

E 
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11. Καὶ μὴν οἵ γε σύμμαχοι καὶ οἱ νησιῶται τοὺς 

᾿Αϑήνηϑεν ἀποστόλους, ἑτέρου μὲν é&xmzAÉovrog στρατη- 

γοῦ πολεμίους νομίζοντες, ἐφράγνυντο τείχη, καὶ λιμέ- 

f vac ἀπεχώννυσαν, καὶ κατεκόμιζον ἀπὸ τῆς χώρας εἰς 

τὰς πόλεις βοσκήματα καὶ ἀνδράποδα καὶ γυναῖκας καὶ 5 

παῖδας, εἰ δὲ Φωκίων ἡγοῖτο, πόρρω ναυσὶν ἰδίαις 

ἀπαντῶντες ἐστεφανωμένοι καὶ χαίροντες, ὡς αὑτοὺς 

κατῆγον. 

«350 12. ΠΙἊῺαραδυομένου δ᾽ εἰς τὴν Εὔβοιαν τοῦ Φιλίσ- 

που, καὶ δύναμιν ἐκ Μακεδονίας διαβιβάζοντος, καὶ τὸ 

τὰς πόλεις οἰκειουμένου διὰ τυράννων, IlAovrápyov δὲ 

141 τοῦ ᾿Ερετριέως καλοῦντος τοὺς ᾿Αϑηναίους, καὶ δεομένου. 

τὴν νῆσον ἐξελέσϑαι καταλαμβανομένην ὑπὸ τοῦ Ma- 

κεδόνος, ἀπεστάλη στρατηγὸς ὁ Φωκίων ἔχων δύναμιν 

οὐ πολλήν, ὡς τῶν ἐκεῖ συστησομένων ἑτοίμως πρὸς τὸ 
? αὐτόν. εὑρὼν δὲ προδοτῶν ἅπαντα μεστὰ καὶ νοσοῦντα 

καὶ διορωρυγμένα δωροδοκίαις, eic κίνδυνον μέγαν κατ- 

ἔστη" καί τινα λόφον χαράδρᾳ βαϑείᾳ τῶν περὶ τὰς 

Ταμύνας ἐπιπέδων ἀποκρινόμενον καταλαβών, συνεῖχεν 

ἐν τούτῳ καὶ συνεκρότει τὸ μαχιμώτατον τῆς δυνάμεως. so 

8 τῶν δ᾽ ἀτάκτων καὶ λάλων καὶ πονηρῶν διαδιδρασκόν- 

τῶν ἐκ τοῦ στρατοπέδου καὶ ἀποχωρούντων, ἐκέλευσεν 

Ὁ ἀμελεῖν τοὺς ἡγεμόνας" καὶ γὰρ ἐνταῦϑα δυσχρήστους 
ὑπ᾽ ἀταξίας ἔσεσϑαι καὶ βλαβεροὺς τοῖς μαχομένοις, 

κἀκεῖ τοιαῦτα συνειδότας αὑτοῖς ἧττον αὐτοῦ κατα- 5 

9 c, 12—14, 2 Aeschin. 3, 86—88. Demosth. 4, 37. 5,5 c. schol. 
21, 110. 161—164. 200. 39, 16. 59, 4 Paus. 1, 36,4 

6 ἡγεῖτο ΖΑ 7 αὐτοὺς L'P'Z αὐτὸν P! 9 παραγενα- 
μένου P! 18 τοῦ om. P! 17 δωροδοκία(ι): corr. Sint. 
19 ἀποκρυπτόμενον: corr. Cor. &moxozvóusvov Br. 20 συν- 
εχρότει Rei. hab. H ex ras.: συνεκράτει ?31 λάλων)] δειλῶν 
Herw. 32 ἀναχωρούντων Q 



ΦΩΚΙΩΝ 11—13,7 15 

βοήσεσϑαι καὶ μὴ πάνυ συκοφαντήσειν. 19. ὡς δ᾽ ἐπήε- 

σαν οἱ πολέμιοι, κελεύσας ἔν τοῖς ὅπλοις ἀτρεμεῖν ἄχρι 

ἂν αὐτὸς σφαγιάσηται, πλείω διέτριβε χρόνον, ἢ δυσιε- 

ρῶν ἢ βουλόμενος ἐγγυτέρω τοὺς πολεμίους ἐπισπά- 

12 5 σασϑαι. διὸ πρῶτον μὲν ὁ Π]λούταρχος οἰόμενος ἄπο- 

e δειλιᾶν καὶ κατοκνεῖν ἐκεῖνον, ἐξέδραμε μετὰ τῶν ξένων" 

ἔπειτα τοῦτον ἰδόντες οἱ ἱππεῖς οὐκ ἑκαρτέρησαν, ἀλλ᾽ 

ἤλαυνον εὐϑὺς εἰς τοὺς πολεμίους, ἀσύντακτοι καὶ σπο- 

ράδες ἐκ τοῦ στρατοπέδου προσφερόμενοι. νικωμένων δὲ sc 

10 τῶν πρώτων, ἅπαντες ἐσκεδάσϑησαν, καὶ ó IIAoóvapyoc 

ἔφυγε, καὶ τῷ χάρακι προσμείξαντες ἔνιοι τῶν πολε- 

μίων ἐκκόπτειν ἐπειρῶντο καὶ διασπᾶν, ὡς ἁπάντων 

κεκρατηκότες. ἐν τούτῳ δὲ τῶν ἱερῶν γενομένων, τοὺς 

μὲν εὐθὺς ἐκ τοῦ στρατοπέδου προσπεσόντες οἱ Αϑη- 

15 ναῖοι τρέπουσι, καὶ καταβάλλουσι τοὺς πλείστους περὶ 

τοῖς ἐρύμασι φεύγοντας, ὃ δὲ Φωκίων τὴν μὲν φάλαγγα 

προσέταξεν ἐφεδρεύειν, ἀναλαμβάνουσαν ἅμα καὶ προσδε- 

χομένην τοὺς év τῇ φυγῇ πρότερον διασπαρέντας, αὐτὸς 

δὲ τοὺς ἐπιλέκτους ἔχων ἐνέβαλε τοῖς πολεμίοις. καὶ 

:0 μάχης καρτερᾶς γενομένης, πάντες μὲν ἐκϑύμως ἤγω- 

γψίσαντο καὶ ἀφειδῶς, Θάλλος δ᾽ ὃ Κινέου καὶ Γλαῦκος 

ὃ Πολυμήδους περὶ αὐτὸν τεταγμένοι τὸν στρατηγὸν 

ἠρίστευσαν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Κλεοφάνης ἄξιον πλείστου 

παρέσχεν ἑαυτὸν. ἐν ἔχείνῃ τῇ μάχῃ" τοὺς γὰρ ἱππεῖς 

s; ἀνακαλούμενος éx τῆς τροπῆς καὶ βοῶν καὶ διακελευό- 

μενος κινδυνεύοντι τῷ στρατηγῷ βοηϑεῖν, ἐποίησεν 

ἀναστρέψαντας ἐπιρρῶσαι τὸ νίκημα τῶν ὁπλιτῶν. ἐκ 

τούτου τόν τε Π]λούταρχον ἐξέβαλεν ἐκ τῆς ᾿Ερετρίας, 

2 ἄχρις 4Ζ 16 μὲν] τε QZ 19 ἐνέβαλλε L'H 21 xi- 
viov P κιννέου Z xnófov Q 34 yàg] δὲ Z 9 καὶ om. Q 
86 διαβοηϑεῖν Q 8 ἐξέβαλλεν L'H ἐρετρείας L'H! 

σοι 
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καὶ Ζάρητρα φρούριον ἑλὼν ἐπικαιρότατον, jj μάλιστα 

συνελαύνεται τὸ πλάτος εἰς βραχὺ διάζωμα τῆς νήσου, 

σφιγγομένης ἑκατέρωϑεν ταῖς ϑαλάσσαις, o)c ἔλαβεν 

αἰχμαλώτους “λληνας ἀφῆκε, φοβηϑεὶς τοὺς ῥήτορας 

. τῶν ᾿Αϑηναίων, μὴ πρὸς ὀργήν τι βιάσωνται τὸν δῆμον 
5 ^ M 9 , 9 M A] LÀ , 

ἀγνωμονῆσαι περὶ αὐτούς. 14. ἐπεὶ δὲ ταῦτα διαπραξά- 
5 e , M Α EJ /, ς 

μενος ἀπέπλευσεν ὁ Φωκίων, ταχὺ μὲν ἐπόϑησαν oi 

σύμμαχοι τὴν χρηστότητα καὶ δικαιοσύνην αὐτοῦ, ταχὺ 138 

δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι τὴν ἐμπειρίαν καὶ δώμην τοῦ 

4 ἀνδρός. ὃ γὰρ μετ᾽ ἕκεῖνον ἐλϑὼν ἐπὶ τὰ πράγματα 10 

Μολοσσὸς οὕτως ἐπολέμησεν, ὥστε καὶ ζῶν αὐτὸς ὑπο- 

χείριος γενέσϑαι τοῖς πολεμίοις. 

a.340/39 3. ᾿Επεὶ δὲ μεγάλα ταῖς ἐλπίσι περινοῶν ὁ Φίλιππος εἰς 

t Ελλήσποντον ἦλϑε μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως, ὡς Χερ- 

E 

748 

οι 

ρόνησον ἐν ταὐτῷ καὶ IléowÜov ἕξων καὶ Βυζάντιον, 

ὡρμημένων δὲ τῶν ᾿Αϑηναίων βοηϑεῖν οἱ ῥήτορες Tyyo- 

γίσαντο τὸν Χάρητα στρατηγὸν ἀποσταλῆναι, καὶ πλεύ- 

σας ἐκεῖνος οὐδὲν ἄξιον τῆς δυνάμεως ἔπραττεν, οὐδ᾽ 

αἱ πόλεις ἐδέχοντο τὸν στόλον, ἀλλ᾽ ὕποπτος ὧν πᾶσιν 

ἐπλανᾶτο, χρηματιζόμενος ἀπὸ τῶν συμμάχων καὶ κατα- 

qoovoóuevog ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὃ δὲ δῆμος ὑπὸ τῶν 

δητόρων παροξυνόμενος ἠγανάκτει καὶ μετεγόει τοῖς Βυ- 

ζαντίοις πέμψας τὴν βοήϑειαν, ἀναστὰς ὁ Φωκίων εἶπεν, 

ὅτι δεῖ μὴ τοῖς ἀπιστοῦσιν ὀργίζεσϑαι τῶν συμμάχων, 

ἀλλὰ τοῖς ἀπιστουμένοις τῶν στρατηγῶν" ,,οὗτοι γὰρ ss 

6 c.14, 83---ὖΣ} Diod.16, 74—77,3 Philoch. fg. 135. Paus. 1, 29, 10 
Corn. Nep. Phoc. 2,3 al. 16 mor. 851a ?31 mor. 188b 

1 Ζάρηκα .Stauropoullos "Eg. ἀρχ. 1895, 149; cf. IG XII 9, p. 
160, 33 8qq. 2 εἰς om. Z 3 ἑκατέρωϑε A τῆν ϑαλάσσης 
mg. 'L'Q οὖς ἔλαβεν Rei.: οὔτε λαβεῖν codd. ὅσους ἔλαβεν Vuloc. 
4 ἀφῆκε Ζ οὐ H mg.: ἐφῆκε APQ- ὅ τι L!P!Q: τινὰ ZL'P* 
ὁ περὶ LP!Q: πρὸς ZP?C διάπρ. ἀπέβη ὁ. qox. τοῦ πλοός a 
8 καὶ τὴν Q 14. τῆς om. PQZ - “11 καὶ om.P! 



ΦΩΚΙΩΝ 18,1—15,1 11 

ὑμᾶς ποιοῦσι φοβεροὺς καὶ τοῖς χωρὶς ὑμῶν σῴζεσθαι 
M 7 ςς M 3 c —M c i] Ld /, 1 μὴ óvvauévouc.'* κινηϑεὶς οὖν ὃ δῆμος ὑπὸ τοῦ λόγου xai s 

μεταπεσών, ἐκέλευεν αὐτὸν ἐκεῖνον ἑτέραν προσλαβόντα 

δύναμιν βοηϑεῖν τοῖς συμμάχοις εἰς τὸν “Ελλήσποντον᾽ 

s ὃ μεγίστην δοπὴν ἐποίησε πρὸς τὸ σωϑῆναι τὸ Βυζάν- 

τιον. ἦν μὲν γὰρ ἤδη μεγάλη δόξα τοῦ Φωκίωνος" ἐπεὶ δὲ τ 

καὶ Λέων, ἀνὴρ Βυζαντίων πρῶτος ἀρετῇ, καὶ τῷ Φωκίωνι 
A 39 24 , £ 5 /, 1 /, b 

γεγονὼς ἔν Ἀκαδημείᾳ συνήϑης, ἀνεδέξατο τὴν πίστιν 

ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς τὴν πόλιν, οὖκ εἴασαν ἔξω στρατοπε- 

10 δεῦσαι βουλόμενον, ἀλλ᾽ ἀνοίξαντες τὰς πύλας ἐδέξαντο 

καὶ κατέμειξαν ἑαυτοῖς τοὺς ᾿Αϑηναίους, οὐ μόνον ἄνεγ-᾿ 

κλήτους ταῖς διαίταις καὶ σώφρονας, ἀλλὰ καὶ προϑυ- 

μοτάτους év τοῖς ἀγῶσι διὰ τὴν πίστιν γενομένους. 
οὕτω μὲν ὁ Φίλιππος ἐξέπεσε τοῦ “Ελλησπόντου τότε 8 

145 καὶ κατεφρονήϑη, δοκῶν ἄμαχός τις εἶναι καὶ ἀναντα- 

16 γώνιστος, ὁ δὲ Φωκίων καὶ ναῦς τινας εἷλεν αὐτοῦ, καὶ 
/, 5 /, M /, M / φρουρουμένας πόλεις ἀνέλαβε, καὶ πολλαχόϑι τῆς χώρας 

ἀποβάσεις ποιούμενος ἐπόρϑει καὶ κατέτρεχε, uéyou οὗ 

τραύματα λαβὼν ὑπὸ τῶν προσβοηϑούντων ἀπέπλευσε. c 

: 15. Τῶν δὲ Μεγαρέων ἐπικαλουμένων κρύφα, φοβού- ̂ 343 
e ΄ 1 1 4 y " 

μενος ὁ Φωκίων τοὺς Βοιωτοὺς μὴ προαισϑόμενοι qd - 

σωσι τὴν βοήϑειαν, ἐκκλησίαν συνήγαγεν ἕωϑεν, καὶ 

προσαγγείλας τὰ παρὰ τῶν Μεγαρέων τοῖς ᾿Αϑηναίοις, 

ὡς ἐπεψηφίσαντο, τῇ σάλπιγγι σημήνας εὐϑὺς ἀπὸ τῆς 

ὁ Suid. s. Μέων III. Philostr. v. soph. 1,2 mor. 88 1, 804a Nic. 
22,8 Bux RE. XII 2008 20 c. 15 cf. Demosth. 9, 17. 27. 74. 
10,8. 19,87.204. 294sq. 326. 334; adde 18, 48. 71. 295 Ernst 
Meyer RE. XV 193 

. lóu&g Ald.: ἡμᾶξ καὶ τοῖς Anon.: καίτοι ἡμῶν Z 
8 ἑτέραν om. Q 6-- ἦν ---- Λέων om. Q ἢ καὶ Λέων Sint.: 
κλέων AZP? λέων Wachsmuthii hab. P! 8 ἀκαδημία: corr. 
Sint. 15 ἀνταγώνιστος L'MF 19 βοηϑούντων QH 
20 χρυφῇ Q 58 παρὰ L*H: περὶ L'PQZ (πέριξ MV"). 24 ἐψη- 
φίσαντο QL* 

Plut, II, 10 [1686] 2 
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? ἐκκλησίας ἦγεν αὐτοὺς và ὅπλα λαβόντας. δεξαμένων δὲ 

τῶν Μεγαρέων προϑύμως, τήν τε Νίσαιαν ἐτείχισε, καὶ 

διὰ μέσου σκέλη δύο πρὸς τὸ ἐπίνειον ἀπὸ τοῦ ἄστεος 

ἐνέβαλε, καὶ συνῆψε τῇ ϑαλάττῃ τὴν πόλιν, ὥστε τῶν 
d κατὰ γῆν πολεμίων ὀλίγον ἤδη φροντίζουσαν ἐξηρτῆσθαι 5 

τῶν ᾿Αϑηναίων. | 

16. "Hà δὲ πρὸς Φίλιππον ἐκπεπολεμωμένων παντά- 

πασι, καὶ στρατηγῶν αὐτοῦ μὴ παρόντος ἑτέρων ἐπὶ 

τὸν πόλεμον ἡρημένων, ὡς κατέπλευσεν ἀπὸ τῶν γή- 

cov, πρῶτον μὲν ἔπειϑε τὸν δῆμον, εἰρηνικῶς ἔχον- 10 

τος τοῦ Φιλίππου καὶ φοβουμένου τὸν κίνδυνον ἰσχυ- 

2 ρῶς, δέχεσθαι τὰς διαλύσεις" καί τινος ἀντικρούσαντος 

αὐτῷ τῶν εἰωθότων κυλινδεῖσϑαι περὶ τὴν '"HAwíav 

καὶ συκοφαντεῖν, καὶ εἰπόντος ,,σὺ δὲ τολμᾷς ὦ Φω- 

κίων ἀποτρέπειν ᾿Αϑηναίους, ἤδη τὰ ὅπλα διὰ χειρῶν τὸ 

ἔχοντας :,, ἔγωγ᾽ “εἶπε, ,,καὶ ταῦτ᾽ εἰδὼς ὅτι πο- 

e λέμου μὲν ὄντος ἐγὼ σοῦ, εἰρήνης δὲ γενομένης σὺ 

s ἐμοῦ ἄρξεις. ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν, ἀλλ᾽ ὃ Δημοσϑένης 

ἐκράτει, κελεύων ὡς πορρωτάτω τῆς ᾿Αττικῆς ϑέσϑαι 

μάχην τοὺς ᾿Αϑηναίους, ,,0 τᾶν ἔφη, ,, μὴ ποῦ μαχώ- so 
μεϑα σκοπῶμεν, ἀλλὰ πῶς νικήσωμεν. οὕτω γὰρ ἔσται 

μακρὰν ὃ πόλεμος, ἡττωμένοις δὲ πᾶν ἀεὶ δεινὸν ἐγγὺς 1568. 

a.338 4 πάρεστι.“ γενομένης δὲ τῆς ἥττης, καὶ τῶν ϑορυ- 

βοποιῶν καὶ νεωτεριστῶν ἔν ἄστει τὸν Χαρίδημον 

ἑλκόντων ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ στρατηγεῖν ἀξιούντων, ἔφο- ss 

βήϑησαν οἱ βέλτιστοι" καὶ τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴν 

8 ἐπίνηον 1,1. ἄστεως L'H! 4 ἐνέβαλεν L* A: ἐνέβαλλεν H 
ἀνέβαλε PQM*^ ἀνέλαβε ἘῈ" ὅ ὀλίγων L!A 1 δὲ τῶν 
πρὸς Ζ 8 ἑτέρων post πόλεμον pon. Ζ 9 εἰρημένων Ῥ 
16 τοὺς ἀϑηναίους Q 18 ἔπεισεν Sch. 90 μαχόμεϑα LAZ 
μαχούμεϑα CBH 91 νικήσομεν CBZH corr. 48. τῆς om. A 
24 τῶν ἐν ἄστει F Steph. 



ΦΩΚΙΩΝ 15,9—17,1 19 

ἔχοντες ὃν τῷ δήμῳ, δεόμενοι xai δακρύοντες μόλις 

ἔπεισαν ἐπιτρέψαι τῷ Φωκίωνι τὴν πόλιν. ὁ δὲ vivsf 

μὲν ἄλλην τοῦ Φιλίππου πολιτείαν καὶ φιλανϑρωπίαν 

dero δεῖν προσδέχεσϑαι᾽ Δημάδου δὲ γράψαντος ὅπως 

5. ἡ πόλις μετέχοι τῆς κοινῆς εἰρήνης καὶ τοῦ συνεδρίου 

τοῖς “Ἕλλησιν, οὐκ εἴα πρὸ τοῦ γνῶναι, τίνα Φίλιππος 

αὑτῷ γενέσϑαι παρὰ τῶν “Ἑλλήνων ἀξιώσει" κρατηϑεὶς ες 749 
δὲ τῇ γνώμῃ διὰ τὸν καιρὸν, ὡς εὐθὺς ἑώρα τοὺς 

᾿Αϑηναίους μεταμελομένους, ὅτι καὶ τριήρεις ἔδει παρέ- 

β 10 ye τῷ Φιλίππῳ καὶ ἱππεῖς, ,,ταῦτ᾽ “ ἔφη ,,φοβούμε- τ 

β vog ἠναντιούμην᾽ ἐπεὶ δὲ συνέϑεσϑε, δεῖ μὴ βαρέως 

φέρειν μηδ᾽ ἀϑυμεῖν, μεμνημένους ὅτι καὶ οἱ πρόγονοί 

ποτε μὲν ἄοχοντες ποτὲ δ᾽ ἀρχόμενοι, καλῶς δ᾽ ἀμφό- 

τερα ταῦτα ποιοῦντες, καὶ τὴν πόλιν ἔσωσαν καὶ τοὺς 

15 “Ἐλληνας.“ 
Φιλίππου δ᾽ ἀποϑανόντος, εὐαγγέλια ϑύειν τὸν δῆμον 8 a.336 

οὐκ εἴα" καὶ γὰρ ἀγεννὲς εἶναι {τὸΣ ἐπιχαίρειν, καὶ τὴν 

ἔν Χαιρωνείᾳ παραταξαμένην πρὸς αὐτοὺς δύναμιν évi 

σώματι μόνον ἐλάττω γενέσθαι. 

0) 17. Δημοσϑένους δὲ λοιδοροῦντος τὸν ᾿Αλέξανδρον b 
ἤδη προσάγοντα ταῖς Θήβαις, ἔφη (Od. 9, 494): 

ὡσχέτλιε, τίπτ᾽ ἐϑέλεις ἐρεϑιζέμεν ἄγριον ἄνδρα 

καὶ δόξης μεγάλης ὀρεγόμενον; ἢ βούλει πυρκαϊᾶς 

τηλικαύτης οὔσης ἐγγὺς ῥιπίσαι τὴν πόλιν; ἀλλ᾽ ἡμεῖς 

4. οὐδὲ βουλομένοις ἀπολέσϑαι τούτοις ἐπιτρέψομεν, ot 

4 Diod. 16,87, 3 Demosth. 18, 285 Suid. s. v. Δημάδης 
16 Plut. Demosth. 22 Arr.an.1,10,5 Φ0 Plut. Demosth. 23,2. 5 

᾿Ἃ ζσύμμαχον» ἔχοντες Ri. 6 ὁ φίλιππος P — 9 μεταμελου- 
μένους Α 16 ϑύειν] ποιεῖν ΘΚ. 17 οὐκ εὐγενὲς P! τὸ add. 
Benseler, εἶναι del. Sint. 19 γεγονέναι P! 34 ῥίψαι: corr. 
Br., cf. Flam. 21, 6 mor. 829e. 1077 a (ἀνάψαι Bernardakis) 

9* 
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5 διὰ τοῦτο στρατηγεῖν ὑπομένοντες.“ ὡς δ᾽ ἀπωλώ- 

λεισαν αἵ Θῆβαι, καὶ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἐξῃτεῖτο τοὺς περὶ 

Δημοσϑένην καὶ Λυκοῦργον καὶ “Ὑπερείδην καὶ Χαρί- 

δημον, ἣ δ᾽ ἐκκλησία πρὸς ἐκεῖνον ἀπέβλεπεν, ὀνο- 
s μαστὶ πολλάκις καλούμενος ἀνέστη" καὶ τῶν φίλων ἕνα 16 8 

ς παραστησάμενος, ᾧ μάλιστα χρώμενος διετέλει καὶ ὁ 

πιστεύων καὶ ἀγαπῶν" ,eig τοιαῦτ᾽“ ἔφη ,.τὴν πό- 

At» οὗτοι παραγηόχασιν, ὥστ᾽ ἔγωγε κἂν Νικοκλέα 

τις τοῦτον ἐξαιτῇ, διδόναι κελεύσω. τὸ μὲν γὰρ αὐτὸς 

ὑπὲρ ὑμῶν ἁπάντων ἀποϑαγεῖν εὐτυχίαν (ἂν ἐμαυτοῦ 1 

4 ϑείμην. ἐλεῶ δ᾽“ εἶπεν ,,(ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι καὶ τοὺς ἐκ 

Θηβῶν δεῦρο πεφευγότας, ἀρκεῖ δὲ τὰς Θήβας κλαίειν 

τοῖς “Ἕλλησι. διὸ βέλτιόν ἐστιν ὑπὲρ ἀμφοῖν πείϑειν καὶ 

5 παραιτεῖσθαι τοὺς κρατοῦντας ἢ μάχεσθαι.“ τὸ μὲν 

οὖν πρῶτον ψήφισμα λέγεται {τὸν ᾿Αλέξανδρον ὡς τ 

ἔλαβε ῥῖψαι, καὶ φυγεῖν ἀποστραφέντα τοὺς πρέσβεις" 

deTO δὲ δεύτερον ἐδέξατο κομισϑὲν ὑπὸ Φωκίωνος, τῶν 

πρεσβυτέρων ἀκούων ὅτι καὶ Φίλιππος ἐϑαύμαζε τὸν 

ἄνδρα τοῦτον, καὶ οὐ μόνον τὴν ἔντευξιν ὑπέμεινεν 

αὐτοῦ καὶ τὴν δέησιν, ἀλλὰ καὶ συμβουλεύοντος ἤκουσε. 30 
συνεβούλευε δ᾽ ὃ Φωκίων, εἰ μὲν ἡσυχίας ὀρέγεται, 

ϑέσϑαι τὸν πόλεμον" εἰ δὲ δόξης, μεταϑέσϑαι πρὸς τοὺς 

βαρβάρους ἀπὸ τῶν “Ελλήνων τραπόμενον. καὶ πολλὰ 

πρὸς τὴν ᾿Αλεξάνδρου φύσιν καὶ βούλησιν εὐστόχως 

-1 

oo 

1 Plut. Demosth. 23, 4—96 Arr. an. 1, 10, 4—6 

1 στρατηγοὺς Q ἀπολώλεισαν L'PZH al. 2 ἐξήτει Rei. 
cl. v. 9; sed cf. Pyrrh. 3,5 Flam. 21, 2 Nic. 28, 3 8 ὑπερ- 
ἰδην PQZ 7τὰ τοιαῦτα APZ — 8 παραγηόχασιν L*AP*FM^: 
παρηγιόχασιν L' παρηγηόχασιν QE* παρενηνόχασιν P! 9 ἐξαι- 
τεῖ L' μὲν om. L! 10 ἡμῶν Ῥ ἂν add. Cor. 1 ὦ ἄν- 
δρες Z 15 τὸν add. Sint. αἀλέξανδρος Z 16 ἀποστραφέν- 
τας Ri. 98 «cl πολλὰ καὶ πρὸς A 
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εἰπών, οὕτω μετέβαλε καὶ κατεπράννεν αὐτόν, ὥστ᾽ 

εἰπεῖν ὅπως προσέξουσι τὸν νοῦν ᾿Αϑηναῖοι τοῖς πρά- 

γμασιν, ὡς εἴ τι γένοιτο περὶ αὐτόν, ἐκείνοις ἄρχειν 

προσῆκον. ἰδίᾳ δὲ τὸν Φωκίωνα ποιησάμενος αὑτοῦ 

5 φίλον. καὶ ξένον, eig τοσαύτην ἔϑετο τιμὴν ὅσην εἶχον 

ὀλίγοι τῶν ἀεὶ συνόντων. ὁ γοῦν Δοῦρις (F Gr Hist. I150) 

εἴρηκεν, ὡς μέγας γενόμενος καὶ Δαρείου κρατή- 

σας ἀφεῖλε τῶν ἐπιστολῶν τὸ χαίρειν, πλὴν ἐν ὅσαις 

ἔγραφε Φωκίωνι: τοῦτον δὲ μόνον ὥσπερ Αντίπατρον 

10 μετὰ τοῦ χαίρειν προσηγόρευε. τοῦτο δὲ καὶ Χάρης 

ἱστόρηκε (F αΥ Hist. II 668). 

xS 18. TO μέντοι περὶ τῶν χρημάτων ὁμολογούμενόν 

ἔστιν, ὅτι δωρεὰν αὐτῷ κατέπεμψεν ἑἕκατὸν τάλαντα. 

τούτων κομισϑέντων εἰς ᾿Αϑήνας, ἠρώτησεν ὁ Φωκίων 

15 τοὺς φέροντας, τί δή ποτε πολλῶν ὄντων ᾿Αϑηναίων 

αὐτῷ μόνῳ τοσαῦτα δίδωσιν ᾿Αλέξανδρος. εἰπόντων δ᾽ 

ἐκείνων ,,ὅτι σὲ κρίνει μόνον ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαϑόν'", 

,,00x00v'* εἶπεν 0 Φωκίων ,,ἐασάτω με καὶ δοκεῖν [dci] 

καὶ εἶναι τοιοῦτον. ὡς δ᾽ ἀκολουϑήσαντες εἷς οἶκον 

20 αὐτῷ πολλὴν ἑώρων εὐτέλειαν, τὴν μὲν γυναῖκα μάττου- 

σαν, ὃ δὲ Φωκίων αὐτὸς ἀνιμήσας ὕδωρ ix τοῦ φρέα- 

τος ἀπενίπτετο τοὺς πόδας, ἔτι μᾶλλον ἐνέκειντο καὶ 

᾿ ἠγανάκτουν, δεινὸν εἶναι λέγοντες, εἰ φίλος ὧν τοῦ 

βασιλέως οὕτω διαιτήσεται πονηρῶς. ἰδὼν οὖν ὁ Φωκίων 

ss πένητα πρεσβύτην ἐν τριβωνίῳ ῥυπαρῷ πορευόμενον, 

ἠρώτησεν εἶ τούτου χείρονα νομίζουσιν αὐτόν. εὐφη- 

6 Ael. v. ἢ. 1,25 12 Plut. Alex. 89,4 mor.188c Ael.v.h. 
1,25. 11, 9 Stob. flor. 37,87 Corn. Nep. Phoc. 1,3 

4 αὐτοῦ codd. 8 ἐν om. Z 9 τοῦτο Z 10 τοῦτο] 
ταὐτὸ Ri. 16 τοσαῦτα] ταῦτα mor. Stob. 18 ἀεὶ del. Zie. 
cum mor, Stob. Ael 20 ui» ZCL?P?: δὲ L'P'HQ 9? ἀπέ- 
γιπτε P — 926 {παρα πορευόμενον Zie. 
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μεῖν δ᾽ ἐκείνων δεομένων, .,καὶ μὴν obroc" εἶπεν, ἀπ᾽ 

ἐλαττόνων ἐμοῦ ζῇ καὶ ἀρκεῖται. ,,τὸ δ᾽ ὅλον ἢ μὴ 
χρώμενος“ ἔφη ,uávqv ἕξω τοσοῦτον χρυσίον, ἢ χρώ- 

μενος ἐμαυτὸν ἅμα κἀκεῖνον διαβαλῶ πρὸς τὴν nóAw." 

οὕτω μὲν οὖν ἐπανῆλϑε πάλιν τὰ χρήματ᾽ ἐξ ᾿Αϑηγῶν, s 

ἐπιδείξαντα τοῖς “Ελλησι πλουσιώτερον τοῦ διδόντος 

τοσαῦτα τὸν μὴ δεόμενον. ἐπεὶ δ᾽ ᾿Αλέξανδρος ἠγανγά- 

κτησε, καὶ πάλιν ἔγραψε τῷ Φωκίωνι φίλους μὴ νομί- 

ζειν τοὺς μηδὲν αὐτοῦ δεομένους, χρήματα μὲν οὐδ᾽ ὡς 

ὁ Φωκίων ἔλαβεν, ἀφεϑῆναι δ᾽ ἠξίωσε τὸν σοφιστὴν τὸ 

᾿Εχεκρατίδην καὶ τὸν "Iuflowr ᾿Αϑηνόδωρον καὶ ᾿ Ῥοδίους 

δύο, Δημάρατον καὶ Σπάρτωνα, συνειλημμένους ἐπ᾽ 

αἰτίαις τισὶ καὶ καϑειργμένους ἐν Σάρδεσι. τούτους μὲν 

οὖν εὐϑὺς ἀπέλυσεν ὁ ̓ Αλέξανδρος, Κρατερὸν δ᾽ ἀποστέλ- 

λων εἰς Μακεδονίαν ἐκέλευσε τεττάρων πόλεων ἔν Ἀσίᾳ, 15 

Κίου Γεργίϑου Μυλάσων ᾿Ελαίας, μίαν ἣν ἂν αἱρῆται 

παραδοῦναι τῷ Φωκίωνι, διατεινάμενος ἔτι μᾶλλον ὡς 

χαλεπανεῖ μὴ λαβόντος. ἀλλ᾽ οὔτε Φωκίων ἔλαβεν, ὅ v 18 8 

᾿Αλέξανδρος ταχέως ἀπέϑανεν. ἡ δ᾽ οἰκία τοῦ Φωκίωνος 

ἔτι νῦν ἔν Μελίτῃ δείκνυται, χαλκαῖς λεπίσι Pine 20 

μένη, và δ᾽ ἄλλα Au) καὶ ἀφελής. 

19. Τῶν δὲ γυναικῶν ἃς ἔγημε περὶ τῆς προτέρας 

οὐϑὲν ἱστορεῖται, πλὴν ὅτι Κηφισόδοτος ἦν ὃ πλάστης 

ἀδελφὸς αὐτῆς" τῆς δὲ δευτέρας οὐκ ἐλάττων ἐπὶ σωφρο- 

σύνῃ καὶ ἀφελείᾳ λόγος ἦν παρὰ τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἢ 535 

94 Ael. v. ἢ. 7,9 

6 οὖν Z: om.cet. πάλιν om. ΖὀῸ 8x«lom.Z τῷ om.ZC 
9 αὐτοῦ Z: αὐτῶ cet. καὶ χρήματα Ζ 10 ὁ PCF: om. cet. 

goxíovom.Q 12 σπάρτονα L'P! 1400)» om.PQ 16 γερ- 
γίθου Q: ysoyi9ov μυλάσσων: corr. Cor. — Klog ᾿Ἐλαία Μύ- 
λασα Πάταρα apud Ael. 1,26 18 οὐδὲ οὕτω qox. € o09" ὁ 
Zie. 0 7] οὔτε BV^F et H ante corr. 88 οὐδὲν QFF*  ioró- 
ρηται Z 84 ὁ ἀδελφὸς P ἕλαττον QZ 
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Φωκίωνος ἐπὶ χρηστότητι. καί ποτε ϑεωμένων καινοὺς 2 ' 

τραγῳδοὺς ᾿Αϑηναίων, ὃ μὲν τραγῳδὸς εἰσιέναι μέλλων 

βασιλίδος πρόσωπον, ἤτει κεκοσμημένας πολλὰς πολυτε- 

λῶς ὀπαδοὺς τὸν χορηγόν᾽ καὶ μὴ παρέχοντος, ἦγα- 

εγνάκτει καὶ κατεῖχε τὸ ϑέατρον, οὗ βουλόμενος προελ- d 

ϑεῖν. ó δὲ χορηγὸς Μελάνϑιος ὠϑῶν αὐτὸν eic τὸ μέσον 

éóa: , viv τοῦ Φωκίωνος οὐχ ὁρᾷς γυναῖκα προϊοῦσαν 

ἀεὶ μετὰ μιᾶς ϑεραπαινίδος ; ἀλλ᾽ ἀλαζονεύῃ καὶ διαφϑεί- 

ρεις τὴν γυναικωνῖτιν. ἐξακούστου δὲ τῆς φωνῆς γενο- 

19 μένης, ἐδέξατο κρότῳ πολλῷ καὶ ϑορύβῳ τὸ ϑέατρον. 

αὐτὴ δ᾽ dj γυνή, ξένης τινὸς ᾿]ωνικῆς ἐπιδειξαμένης 4 

χρυσοῦν καὶ λιϑοκόλλητον κόσμον (ἕν) ἐμπλοκίοις καὶ 

περιδεραίοις, «(ἐμοὶ δ᾽ ἔφη ,,κόσμος ἐστὲ Φωκίων, 

εἰκοστὸν ἔτος ἤδη στρατηγῶν ᾿Αϑηναίων.“ἡ 

ι΄ 20. Φώκῳ δὲ τῷ υἱῷ βουλομένῳ (διλαγωνίσασθϑαι 

Παναϑηναίοις ἀποβάτην ἐφῆκεν, οὐχὶ τῆς νίκης ὀρεγό- 

μενος, ἀλλ᾽ ὅπως ἐπιμεληϑεὶς καὶ ἀσκήσας τὸ σῶμα e 

βελτίων ἔσοιτο" καὶ γὰρ ἦν ἄλλως φιλοπότης καὶ ἄτα- 

κτος ὁ νεανίσκος. νικήσαντος δὲ καὶ πολλῶν αἰτου- 3 

40 μένων ᾿ἑστιᾶσαι τὰ νικητήρια, τοὺς ἄλλους Φωκίων 

παραιτησάμενος, évi τὴν φιλοτιμίαν ταύτην συνεχώρη- 

9: 

11 mor. 1181 Ὁ (cf. Stob. 74, 54) 13 cf. ad p. 9, 17 . 
15 Athen. 4, 168e:; cf. infra c. 30, 2. 38,3 

1 ἐπὶ] ἐν 2Ζ 8 εἰσιέναι... πρόσωπον] cf. Demosth. 19,247 
Lib. or. 30, 28 ὃ κεχοσμημένας P'F: καὶ κεκοσμ. AP*QF*M^ 
8.4 ὀπαδοὺς πολυτελῶς Z (πολυτελῶς om. C) 6 προσελϑεῖν 20 

7 τὴν τοῦ Zie.: τὴν PQZ τοῦ A 11 ἐπιδειξ. ἰωνικῆς P. .15 (iv) 
ἐμπλοκίοις Rei.: ἐν πλοκίοις PC Amon. Sint. cl. mor. 141 ἃ. ἐμ- 
πλοκίοις AQZ; cf. Athen. 18, 579d 13 δὲ om. Q — 15 góxo 
Z: φωκίων τὸν υἱὸν βουλόμενον Benseler Sint. δι αγωνί- 
σασϑαι Zie. 16 παρ᾽ ἀϑηναίοις PV^ ἀποβατὴν codd. plurimi 

ἀφῆκεν F Sint. 21 συνεχώρησεν Z: παρεχώρησεν AP! cvu- 
παρεχώρησεν QP? ΤΉΝ ie 
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8 σεν. ὡς δ᾽ ἐλθὼν ἐπὶ τὸ δεῖπνον, ἄλλην τε σοβαρὰν 

ἑώρα παρασκευήν, καὶ ποδανιπτῆρας οἴνου δι’ ἀρωμά- 

τῶν προσφερομένους τοῖς εἰσιοῦσι, καλέσας τὸν υἱὸν 
» 

,00 παύσεις ἔφη , TOv ἑταῖρον ὦ OG xs διαφϑείροντά 19 ὃ 

4gov τὴν νίκην; βουλόμενος δὲ καὶ καϑόλου μεταστῆσαι 

τὸ μειράκιον ἔκ τῆς διαίτης ἐκείνης, ἀπήγαγεν εἰς 

f Λακεδαίμονα, καὶ κατέμειξε τοῖς ἀγομένοις τὴν λεγο- 

s μένην ἀγωγὴν νεανίσκοις. καὶ τοῦτο τοὺς ᾿Αϑηγαίους 

ἐλύπησεν, ὡς ὑπερορῶντος καὶ ὑπερφρονγοῦντος τὰ οἷ- 

e κεῖα τοῦ Φωκίωνος. εἰπόντος δὲ τοῦ Δημάδου πρὸς 

αὐτόν" ,,τί οὐ πείϑομεν ὦ Φωκίων ᾿Αϑηναίους τὴν Aoxo- 

101 νικὴν προσδέξασϑαί πολιτείαν; ἐὰν γὰρ σὺ κελεύῃς, ἐγὼ 

γράφειν καὶ λέγειν ἕτοιμός εἶμι, πάνυ γοῦν᾿ ἔφη 

»».7τρέψειεν ἄν σοι, μύρου τοσοῦτον ὄζοντι καὶ χλαμύδα 

τοιαύτην φοροῦντι, συμβουλεύειν ᾿Αϑηγαίοις περὶ φιδιτίων 

καὶ τὸν Λυκοῦργον ἐπαινεῖν.“ 

21. l'odwavrog δὲ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου περὶ τριήρων 

ὅπως ἀποστείλωσιν αὐτῷ, καὶ τῶν ῥητόρων ἔνισταμέ- 

γων, τῆς δὲ βουλῆς τὸν Φωκίωνα λέγειν κελευούσης, 

,Aéyo τοίνυν Ouiv'' εἶπεν ,,ἢ τοῖς ὅπλοις κρατεῖν ἢ τοῖς 

κρατοῦσι φίλους εἶναι.“ ἡ «331 

? Πρὸς δὲ Πυϑέαν, ἀρχόμενον τότε πρῶτον ἐντυγχά- 

vet». ᾿Αϑηναίοις, ἤδη δὲ λάλον ὄντα καὶ ϑρασύν, ,,09 

σιωπήσεις““ ἔφη, ,,καὶ ταῦτα νεώνητος ὧν τῷ δήμῳ ; 

17 mor. 188 6 92 cf. mor. 187 e. 784c 

2 ποδανιπτῆρας AC: ποδονιπτῆρας cet.et Ath. 8 προσι- 
οὔσι Q κελεύσας P 4 παύσης 1, φῶκε Z: φώκιε —12 κελεύ- 
σης Ζ 18 λέγειν καὶ γράφειν PF*C 14 μύρον Z μύρων 
τοσούτων Rei. χλανίδα Cob. 15 φιλιτίων: corr. Wytt. 
19 τοῦ δημοῦ κελεύοντος ὀνομαστὶ παριέναι τὸν O. καὶ συμβου- 
λεύειν mor. 39 πυϑέα Q τότε Anon. Mur. et A ante corr.: 
ποτε 84 σιωπήσης ZC 

5 

m 0 

16 



ΦΩΚΙΩΝ 20,3—22,92 25 

᾿Επεὶ δ᾽ Ἅρπαλος μετὰ χρημάτων πολλῶν ἀποδρὰς 8 Ὁ 

» — Máétavópov ἐκ τῆς Ασίας τῇ Αττικῇ προσέβαλε, καὶ a 32 

τῶν εἰωϑότων ἀπὸ τοῦ βήματος Xonpugicedios δρόμος 

ἣν καὶ ἅμιλλα φϑειρομένων πρὸς αὐτὸν, τούτοις μὲν 

5 ἀπὸ πολλῶν μικρὰ δελεάζων προήκατο καὶ διέρριψε, τῷ 

δὲ Φωκίωνι προσέπεμψε διδοὺς ἑπτακόσια τάλαντα, καὶ 

τἄλλα πάντα καὶ μετὰ πάντων ἑαυτὸν [im] ἐκείνῳ 

μόνῳ παρακατατιϑέμενος. ἀποκριναμένου δὲ τραχέως 

| τοῦ Qoxíovoc, οἰμώξεσϑαι τὸν Ἅρπαλον εἰ μὴ παύσεται 

|. 10 διαφϑείρων τὴν πόλιν, τότε μὲν συσταλεὶς ἀπέστη, uev 

| ὀλίγον δὲ βουλευομένων ᾿Αϑηναίων ἑώρα τοὺς μὲν siÀn- 

^ 808 φότας τὰ χρήματα παρ᾽ αὐτοῦ μεταβαλλομένους καὶ 

κατηγοροῦντας, ἵνα μὴ φανεροὶ γένωνται, Φωκίωνα δὲ 

| τὸν μηδὲν λαβόντα μετὰ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος ἅμα 

. τῷ χαὶ τὴν ἐκείνου σωτηρίαν ἔν τινι λόγῳ τιϑέμενον. πάλιν 

οὖν ἐνεχϑεὶς ἐπὶ τὸ ϑεραπεύειν ἐκεῖνον, αὐτὸν μὲν ὡς 

ἑ ἔρυμα πανταχόϑεν ἀνάλωτον ὑπὸ τοῦ χρυσίου περιο- 

δεύων ἑώρα, Χαρικλέα δὲ τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ ποιησά- 

μενος συνήϑη καὶ φίλον, ἐνέπλησε δόξης πονηρᾶς, πάντα 

30 πιστεύων καὶ πάντα χρώμενος ἐκείνῳ. 99. καὶ δὴ καὶ 

Πουϑονίκης τῆς ἑταίρας ἀποϑανούσης, ἣν εἶχεν ὁ Ἅρπα- 

λος ἐρῶν καὶ ϑυγατρίου πατὴρ ἐξ αὐτῆς γεγονώς, μνη- ἃ 

μεῖον ἀπὸ χρημάτων πολλῶν ἐπιτελέσαι ϑελήσας, προσέ- 

ταξε τῷ Χαρικλεῖ τὴν ἐπιμέλειαν. οὖσαν δὲ τὴν ὑπουρ- s 

45 γίαν ταύτην ἀγεννῆ, προσκατήσχυνεν ὃ τάφος συντε- 

ru 

e 

σι 

40 Diod. 17,108,5 Paus.1,37,5 Athen. 18, 694 6---ὅθὅ ο CIG 
508 

4 τούτους Z 5 προσήκατο Ζ 7 ἐπ᾽ del. Cor. 8 ἀπο- 
κρινομένου: corr. Cor. 9 παύσεται P*QZA*: παύσηται ΑῬΡἸῚῈ 
17 ὑπὸ τοῦ om. Ζ περὶ pro ὑπὸ BM 19 ἀνέπλησε Cor, Sint. 
?21 ἑτέρας L'F 92 γεγονώς Zie.: γέγονε codd. γεγόνει Kraner 
95 ταύτην] αὐτὴν καϑ᾽ αὑτὴν Zie. ἀγενῆ ZV" 
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λεσϑείς. διαμένει γὰρ ἔτι νῦν ἐν "Eousio, 5j Baó(Couev 

ἐξ ἄστεος εἰς ᾿Ελευσῖνα, μηδὲν ἔχων τῶν τριάκοντα 

ταλάντων ἄξιον, ὅσα τῷ Ἁρπάλῳ λογισϑῆναί φασιν εἷς 

α.824 8 TO ἔργον ὑπὸ τοῦ Χαρικλέους. καὶ μέντοι xai τελευτή- 

σαντος αὐτοῦ τὸ παιδάριον ὑπὸ τοῦ Χαρικλέους καὶ τοῦ 

4 Φωκίωνος ἀναληφϑὲν ἐτύγχανε πάσης ἐπιμελείας. κρινο- 

μένου μέντοι τοῦ Χαρικλέους ἐπὶ τοῖς “Αρπαλείοις, καὶ 

δεομένου βοηϑεῖν αὐτῷ τὸν Φωκίωνα καὶ συνεισελϑεῖν 

6 εἰς τὸ δικαστήριον, o)x ἠϑέλησεν εἰπών" ,,ἐγώ σ᾽. ὦ 

Χαρίκλεις ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις γαμβοὸν ἐποιησά- 

pr." | 
a.3335  lloórov δ᾽ ᾿Αϑηναίοις ᾿Ασκληπιάδου τοῦ “Ϊππάρχου 

τεϑνάναι προσαγγείλαντος ᾿Αλέξανδρον, ὁ μὲν Δημάδης 

ἐκέλευε μὴ προσέχειν" πάλαι γὰρ ἂν ὅλην ὄζειν νεκροῦ 

τὴν οἰκουμένην. ὁ δὲ Φωκίων ἐπηρμένον ὁρῶν πρὸς τὸ 

γεωτερίζειν τὸν δῆμον, ἐπειρᾶτο παρηγορεῖν καὶ κατέ- 

e ye. ἀναπηδώντων δὲ πολλῶν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ βοών- 

των ἀληϑῆ τὸν ᾿Ασκληπιάδην ἀπαγγέλλειν, καὶ τεϑνάνγαι 

15 

τὸν ᾿Αλέξανδρον, ,,00xo0v'' εἶπεν ,,εἰ σήμερον τέϑνηκε, 51 8 

καὶ αὔριον ἔσται καὶ εἰς τρίτην τεϑνηκώς, ὥσϑ᾽ ἡμᾶς 

t ἐν ἡσυχίᾳ βουλεύσασϑαι, μᾶλλον δὲ μετ᾽ ἀσφαλείας." 

α.88 99. Ὥς δὲ φέρων ἐνέσεισεν ὃ Λεωσϑένης τὴν πόλιν 

εἷς τὸν “Ελληνικὸν πόλεμον, καὶ τοῦ Φωκίωνος δυσχε- 

6 mor. 808a .13 Demetr. de eloc. 283 Greg. Cor. ad Her- 

20 

mog. 7, p. 1181,6 15 mor. 188d 99 Hyperid. 6,10 Diod." 
18,9.10 Paus.1, 25,5 

1'Eous? Meursius “Ἔρμει Cor. 'Eoueío:g Sint., sed cf. Zfseàr. 
ἄρχ. 1889, 180 2 ἄστεως 1, 8 φασὶν λογισθῆναι Z φη- 
civ α 71 ἁρπαλίοις L'P'!QF* 12 ἀϑηναίους ἀσκλιπιάδου L! 
18 παραγγείλαντος vel &zoyy. αὶ 14 ἐκέλευσε ΑΖ ὄξευιν ὅλην 
ZC 16 ἐπηρμένον om.Z 18 ἐπαγγέλλειν APZ 420 τρίτην ἡμέ- 
ραν Z 1 μᾶλλον--- ἀσφ. del. Zie. (καὶ pro δὲ Cor) 38 ᾿Ελληνι- 
xóv] Μαμιακὸν Xyl, sed cf. Dittenberger, Syll.? 317, 10. 346,18 
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ραίνοντος ἠρώτα καταγελῶν, τί πεποίηκεν ἀγαϑὸν τὴν 

πόλιν ἔτη τοσαῦτα στρατηγῶν, ,,οὐ μικρόν᾽᾿ ἔφη, ,.τὸ 

τοὺς πολίτας ἐν τοῖς ἰδίοις μνήμασι ϑάπτεσθϑαι.“᾿ πολλὰ s 152 

δὲ ϑρασυνομένου καὶ xounálovrog év τῷ δήμῳ τοῦ 

s AecoÜévovc, ὃ Φωκίων ,,οἷ λόγοι σου εἶπεν ,,ὦ μειρά- 

κιον ἐοίκασι κυπαρίττοις᾽ μεγάλοι γὰρ ὄντες καὶ ὑψη- 

: Aoí, καρποὺς οὐ φέρουσιν. ὡς δ᾽ ἐπαναστὰς ὃ ᾿Υπε- 

ρείδης ἠρώτησε ,,πότ᾽ οὖν ὦ Φωκίων συμβουλεύσεις 

πολεμεῖν ᾿Αϑηναίοις :,, ὅταν" εἶπε ,,.τοὺς μὲν νέους ἴδω 

10 τὴν τάξιν βουλομένους φυλάττειν, τοὺς δὲ πλουσίους 

: εἰσφέρειν, τοὺς δὲ δήτορας ἀπέχεσϑαι τοῦ κλέπτειν τὰ 

| δημόσια." ϑαυμαζόντων δὲ πολλῶν τὴν ὑπὸ τοῦ Aso-4 

σϑένους συνηγμένην δύναμιν, καὶ τοῦ Φωκίωνος πυνϑα- 

γομένων, πῶς τι παρεσκευάσϑαι δοκοῦσιν αὐτῷ, ,.κα- 

| «»λῶς ἔφη ,,πρὸς τὸ στάδιον" τὸν δὲ δόλιχον τοῦ πολέ- b 

μου φοβοῦμαι, μήτε χρήματα τῆς πόλεως ἕτερα μήτε 

γαῦς μήϑ᾽ ὁπλίτας ἐχούσης.“ ἐμαρτύρει δ᾽ αὐτῷ καὶ τὰ 5 

ἔργα. πρῶτον μὲν γὰρ ὁ Λεωσϑένης λαμπρὸς ἤρϑη ταῖς 

πράξεσι, τῶν τε Βοιωτῶν μάχῃ κρατήσας, καὶ τὸν 

90 Ἀντίπατρον sig Λαμίαν συνελάσας" ὅτε καί φασι τὴν 6 

μὲν πόλιν ἐλπίδος μεγάλης γενομένην ἑορτάζειν εὐαγ- 

γέλια συνεχῶς καὶ ϑύειν τοῖς ϑεοῖς, τὸν δὲ Φωκίωνα 

πρὸς τοὺς ἐλέγχειν αὐτὸν οἰομένους καὶ πυνϑανομένους, 

2 cf. ad p. 9,17 ὃ mor. 188d 12 mor. 803 a. 846e 
18 Plut. Demosth. 97,1 Hyperid.6,11.12.17.18 Diod. 18, 11,5. 12,4 
Paus. 1,1, 8 Arr.suec. Al. 9 Iustin. 13, 5,8 20 mor.188d Ti- 
mol. 6,4 Val. Max. 3,8 ext. 2 ; 

2 τὸ om. AM" 4 συγκομπάζοντος Z 6 μεγάλοι] καλοὶ 
mor. Kurtz 7 ὑπερίδης PQZ 8 συμβουλεύσεις Z: συμβου- 
λεύεις 9 ἴδω τοὺς μὲν νέους P 11 ἀπέχειν τοῦ κλέπτεσϑαι 6, 
14 πῶς τι] πρὸς τί Rei. τι del. Cor., at cf. Caes. 44.10 18 γὰρ 
om.Q λαμπρῶς PQZ 1 (ἐπ᾽) ἐλπίδος Cor., at cf. Νῖο. 18,1. 
Timol 3,9 μεγάλην Z εὐαγγέλια post καὶ (aut post ϑύειν) 
transpon. Zie. 
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Lj - 5 5 ^ 5) e -“ “- 3 , L| εἰ ταῦτ᾽ οὐκ ἂν ἤϑελεν αὑτῷ πεπρᾶχϑαι «πάνυ μὲν 

! "- — — - 1 00»'* φάναι, ..(βεβουλεῦσϑαι δ᾽ éxeiva''* καὶ πάλιν ἄλλων 
5 x9 » 5 , / M /, 5 M] ὁ ἐπ᾽ ἄλλοις εὐαγγελίων γραφομένων καὶ φερομένων ἀπὸ 22 8 

τοῦ στρατοπέδου, ..πότ᾽ doo φάναι ,,παυσόμεϑα νι- 

| κῷῶντες ; δ 

α.82 94. "Ἐπεὶ δὲ τοῦ Λεωσϑένους ἀποϑανόντος, οἱ φοβού- 

μενοι τὸν Φωκίωνα, μὴ στρατηγὸς éxnsugüsig κατα- 

λύσῃ τὸν πόλεμον, ἄνϑρωπόν τινα τῶν οὐκ ἐπιφανῶν ἐν 

ἐκκλησίᾳ παρεσκεύασαν ἀναστάντα λέγειν, ὅτι φίλος ὧν 

τοῦ Φωκίωνος xai συμπεφοιτηκὼς παραινεῖ φείδεσϑαι 10 
- 5 * b. /, ec E e 5 5, 

τοῦ ἀνδρὸς καὶ φυλάσσειν, ὡς ἄλλον ὅμοιον o)x ἔχον- 

τας, ἐκπέμπειν δ᾽ ἈΑἈντίφιλον ἐπὶ τὸ στράτευμα, καὶ 

? ταῦτα τοῖς ᾿Αϑηναίοις συνεδόκει, παρελϑὼν ὃ Φωκίων 

ἔλεγε, μήτε συμπεφοιτηκέναι ποτὲ τῷ ἀνϑρώπῳ, μήτ᾽ 

d ἄλλως γεγονέναι γνώριμος ἢ συνήϑης" ,,ἀλλὰ vOv" ss 
εἶπεν ,, ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ φίλον σε ποιοῦμαι 

καὶ oixsiov ἃ γὰρ ἦν ἐμοὶ συμφέροντα, συμβεβούλευ- 
s κας. ὡρμημένων δὲ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐπὶ τοὺς Βοιωτοὺς 

στρατεύειν, πρῶτον μὲν ἀντεῖχε᾽ καὶ τῶν. φίλων λεγόν- 
e » ^- /, - 5» ’ὔ » , 

των ὡς ἀποϑανεῖται προσκρούων τοῖς ᾿Αϑηναίοις, ,,ἀδί- vo 

κως" εἶπεν, ,,ἂν ποιῶ τὸ συμφέρον' ἂν δὲ παραβαίνω, 
4 δικαίως.“ ἔπειϑ᾽ ὁρῶν οὐκ ἀνιέντας ἀλλὰ βοῶντας, 

5 /, M] 7 5 5 - 3 /, M » ἐκέλευσε τὸν κήρυκ᾽ ἀνειπεῖν ᾿Αϑηναίων τοὺς ἄχρι 

ἑξήκοντ᾽ ἐτῶν ἀφ᾽ ἥβης πένϑ᾽ ἡμερῶν σιτία λαβόντας 

5 εὐθὺς ἀκολουϑεῖν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας" ϑορύβου δὲ πολ- ss 

2 € Diod. 18,13, 5. 6 Strab. 9, 438 Paus. 3, 6,1 Iustin. 13, 5,12 
9? mor. 791 e. 819a Polyaen. 3, 12 (Dio Chrys. 78, 7 Ael. v. h. 3,47 
Corn. Nep. Phoc. 2,1 

1 αὑτῷ] οὕτω mor. πεπρᾶχϑαι' οἡπεπρᾶχϑαι uiv oiv" ἔφη 
ταῦτα, βεβουλεῦσθαι κτλ. mor. 2 φάναι P': ἔφη cet. 
4 τοῦ om. AP! ἄρα] àv Q παυσώμεϑα Q 11 ἔχοντος L' H! 
18 παρελϑὼν δὲ AQ 22 ἔπευϑ'᾽᾽ Sch.: ἐπεὶ δὲ 23 ἄχρις Z 
24 ἐφ᾽ ἤβης Ῥ' ἐφήβους Q ^ 25 δὲ del Sint. πολλοῦ om.P 
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λοῦ γενομένου, καὶ τῶν πρεσβυτέρων βοώντων καὶ ἄνα- e 

πηδώντων, ,.οὐδέν““ ἔφη ,,.δεινόν᾽ ἐγὼ γὰρ ὃ στρατηγὸς 

ὀγδοηκοστὸν ἔχων ἔτος ἔσομαι μεϑ᾽ OÓuów.' καὶ τότε 

μὲν οὕτως κατέπαυσεν αὐτοὺς καὶ μετέβαλε. 

s 95. Πορϑουμένης δὲ τῆς παραλίας ὑπὸ Μικίωνος, 

συχνοῖς Μακεδόσι καὶ μισϑοφόροις ἀποβεβηκότος εἰς 

Ραμνοῦντα καὶ κατατρέχοντος τὴν χώραν, ἐξήγαγε 

τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐπ᾽ αὐτόν. ὡς δὲ προστρέχοντες ἀλ- 

λαχόϑεν ἄλλος διεστρατήγουν καὶ συνεβούλευον, αὐτοῦ 

923 5τὸν λόφον καταλαβεῖν, ἐκεῖ περιπέμψαι τοὺς ἱππέας, 

1 ἐνταῦϑα παρεμβαλεῖν, ,,ὦ “Ηράκλεις“᾿ εἶπεν, ,,ὡς πολ- 

λοὺς ὁρῶ στρατηγούς, ὀλίγους δὲ στρατιώτας .“᾿ ἐπεὶ 5 

δὲ παρατάξαντος αὐτοῦ τοὺς ὁπλίτας, εἷς πολὺ πρὸ τῶν 

ἄλλων προῆλϑεν, εἶτ᾽ ἀντιστάντος ἀνδρὸς πολεμίου δεί- 

15 σας πάλιν εἰς τὴν τάξιν ἀνεχώρησεν, ,,ὦ μειράκιον“᾽ εἶπεν, 

,00x αἰδῇ δύο τάξεις ἀπολελοιπώς, ἣν ἐτάχϑης ὑπὸ τοῦ 

στρατηγοῦ, καὶ πάλιν ἐφ᾽ ἣν σεαυτὸν ἔταξας ;“ ἐμβα- 4 

λὼν δὲ τοῖς πολεμίοις καὶ κατὰ κράτος τρεψάμενος, αὐτόν 

τε τὸν Μικίωνα καὶ ἄλλους πολλοὺς ἀπέκτεινε. 153 

I TO δ᾽ “Ελληνικὸν ἐν Θετταλίᾳ στράτευμα, συμμεί- 5 a.322 

|. ᾧαντος Αντιπάτρῳ Asovvárov καὶ τῶν ἐξ Ασίας Maxe- 

|. δόνων, ἐνίκα μαχόμενον, καὶ Λεοννάτος ἔπεσεν, ἡγου- 

μένου τῆς μὲν φάλαγγος ᾿Αντιφίλου, τῶν δ᾽ ἱππέων τοῦ 

Θεσσαλοῦ Μένωνος. 

t9 

$ mor.188e 20 Diod. 18, 14, 4—16, 4 Iustin. 13, 5,14 Strab. 
9,483 Arr. succ. Al. 9 

2 δεινὸν ὑπομενεῖτε" κἀγὼ γὰρ Polyaen. 8 ore οντες 
QZP* 9 αὐτοῦ Sch.: αὐτῶι (ἐκεῖνον τὸν À. mor.) Aóyov Z 
14 δείσας hoc loco hab. Z, ante ἀντιστάντος cet. 16 ἥν "ἐν ) Zie. 
19 ἄλλους πολλοὺς Ζ: πολλοὺς ἄλλους cet. 9] ἀντιπάτρου λεον- 
νάτω Z 22 μαχόμενος: corr. Aldina κλεονάτος vel κλεοννά- 
Tog hic PHM V" 
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26. ᾿Ολίγῳ δ᾽ ὕστερον χρόνῳ Κρατεροῦ διαβάντος ἐξ 

Aoíac μετὰ πολλῆς δυνάμεως, καὶ γενομένης πάλιν ἐν 

a. 322 Κραγννῶνι παρατάξεως, ἡττήϑησαν μὲν οἱ “Ελληνες οὔτε 

μεγάλην ἧτταν οὔτε πολλῶν πεσόντων, ἀπειϑείᾳ δὲ πρὸς 

τοὺς ἄρχοντας ἐπιεικεῖς καὶ νέους ὄντας, καὶ ἅμα τὰς 5 

Ὁ πόλεις αὐτῶν πειρῶντος ᾿Αντιπάτρου, διαρρυέντες αἴσχι- 

: στα προήκαντο τὴν ἐλευϑερίαν. εὐθὺς οὖν ἐπὶ τὰς ᾿4ϑή- 

vac ἄγοντος τοῦ ᾿Αντιπάτρου τὴν δύναμιν, οἱ μὲν περὶ 

Δημοσϑένην καὶ Ὑπερείδην ἀπηλλάγησαν ἐκ τῆς πό- 

s λεως. Δημάδης δὲ μηϑὲν μέρος ὧν ὥφειλε χρημάτων 

ἐπὶ ταῖς καταδίκαις ἐκτεῖσαι τῇ πόλει δυνάμενος, — 

ἡλώκει γὰρ ἑπτὰ γραφὰς παρανόμων, καὶ γεγονὼς 

ἄτιμος ἐξείργετο τοῦ λέγειν --, ἄδειαν εὑρόμενος τότε 

γράφει ψήφισμα, [καὶ] πέμπειν πρὸς ᾿Αντίπατρον ὑπὲρ 

4 εἰρήνης πρέσβεις αὐτοκράτορας. φοβουμένου δὲ τοῦ τὸ 

δήμου, καὶ καλοῦντος Φωκίωνα, καὶ μόνῳ πιστεύειν 

e ἐκείνῳ λέγοντος, ,,ἀλλ᾽ εἴγ᾽ ἐπιστευόμην“᾽ εἶπεν ,,ἐγὼ 

συμβουλεύων ὑμῖν, οὐκ ἂν νῦν ἐβουλευόμεϑα περὶ 34 8 
5 πραγμάτων τοιούτων.“ οὕτω δὲ τοῦ ψηφίσματος ἐπι- 

κυρωϑέντος, ἀπεστάλη πρὸς ᾿Αντίπατρον, àv τῇ Καδμείᾳ so 
στρατοπεδεύοντα καὶ παρασκευαζόμενον εὐϑὺς εἷς τὴν 

Ἀττικὴν βαδίζειν. καὶ τοῦτο πρῶτον τεῖτο, μένοντα 

e κατὰ χώραν ποιήσασϑαι τὰς διαλύσεις. τοῦ δὲ Κρατε- 

μ᾿ 0 

1Diod. 18,16,4—17 Paus. 7, 10,4. ὅ Plut. Cam.19,8 Demosth. 
28,1. 2 Arr. succ. Al. 12 10 Diod. 18,18,1—8 (Paus. 7, 10, 4 
Polyb. 9, 29, 2) Suid. s. v. Δημάδης Corn. Nep. Phoc. 2, 2 

8 χράννωνι APE* χράνωνι plurimi ὅ ἀνεπιεικεῖς Rei. ἐπι- 
ξικῶς νέους Madvig 8 τὴν om. Q 9 ὑπερίδην PQZ 
10 μηδὲν PZ 12 ἑπτὰ] τρὶς Diod. δὶς Suid. καὶ παρανόμως 
(vel -uov) Q 14 πέμπειν Cor.: καὶ πέμπει 16 δήμου] δημά- 
δου Z τὸν φωκίωνα Z 20 ἐν τῇ] ἐπὶ α καϑδμία L! 
99 ἠτεῖτο P coIT.: ἥτει τὸ 
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ροῦ λέγοντος ὡς ,.οὐ δίκαια πείϑει Φωκίων ἡμᾶς, τὴν a. 322 

τῶν συμμάχων καὶ φίλων καϑημένους χώραν κακῶς 

ποιεῖν, δυναμένους ἔκ τῆς τῶν πολεμίων ὠφελεῖσθαι, 

λαβόμενος αὐτοῦ τῆς δεξιᾶς ὁ ᾿Αντίπατρος ,,δοτέον΄ ̓  

s εἶπε,,, Φωκίωνι ταύτην τὴν χάριν.“ περὶ δὲ τῶν ἄλλων τὰ 

ἐκέλευεν αὐτοῖς ἐπιτρέπειν τοὺς ᾿Αϑηναίους, ὥσπερ ὃν 

Λαμίᾳ Λεωσϑένης ἐκεῖνον. 

97. Ὡς οὖν ἐπανῆλθεν ὃ Φωκίων εἰς τὸ ἄστυ, καὶ 

τοῖς ᾿Αϑηναίοις ταῦτ᾽ ἔδοξεν ὑπ᾽ ἀνάγκης, αὖϑις εἰς 

10 Θήβας ἐβάδιζε μετὰ τῶν ἄλλων πρέσβεων, Ξενοκράτην 

τὸν φιλόσοφον τῶν ᾿Αϑηναίων προσελομένων. τοσοῦ- 

τον γὰρ ἦν ἀξίωμα τῆς ἀρετῆς τοῦ Ξενοκράτους καὶ 

δόξα καὶ λόγος παρὰ πᾶσιν, ὥστ᾽ οἴεσϑαι μήϑ᾽ ὕβριν 

εἶναι μήτ᾽ ὠμότητα μήτε ϑυμὸν ὃν ἀνϑρωπίνῃ ψυχῇ 

i5 φυόμενον, ᾧ Ξενοκράτους μόνον ὀφϑέντος οὖκ ἂν αἷ- 

δοῦς τι καὶ τιμῆς ἐγγένοιτο πρὸς αὐτόν. ἀπέβη δὲ τοὺὐὺ- 

γαντίον ἀγνωμοσύνῃ τινὲ καὶ μισαγαϑίᾳ τοῦ Avvuxá- 

τρου. πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἠσπάσατο τὸν Ξενοκράτην, 

τοὺς ἄλλους δεξιωσάμενος" ἐφ᾽ ᾧ φασιν εἰπεῖν ἐκεῖνον, 

20 ὡς ᾿Αντίπατρος καλῶς ποιεῖ, μόνον αὐτὸν αἰσχυνόμενος 

ἐφ᾽ οἷς ἀγνωμονεῖν μέλλει πρὸς τὴν πόλιν" ἔπειτα λέ- 4 

γειν ἀρξάμενον οὖχ ὑπομένων, ἀλλ᾽ ἀντικρούων καὶ 

δυσκολαίνων, ἐποίησεν ἀποσιωπῆσαι. 

Τῶν δὲ περὶ τὸν Φωκίωνα διαλεχϑέντων, ἀπεκρίνατο 

25 φιλίαν ἔσεσϑαι τοῖς ᾿Αϑηναίοις καὶ συμμαχίαν, ἐκδοῦσι 

μὲν τοὺς περὶ Δημοσϑένην καὶ Ὑπερείδην, πολιτευο- 

to 

o w 

e 

10 cf. Diog. L. 4,9. 11 24 Diod. 18,18, 4. 5. Paus. 1, 25, 5. Corn. 
Nep. Phoc. 2,2 

5 τὴν om. L! 6 ἐκέλευσεν A 8 τὸ om. AP! 9 ταῦτα 
ΡΖ: τὸ αὐτὸ A ὑπ᾽] ἐπ᾿ A 10 ξενοκράτη AP — 11 προε- 
λομένων: corr. Hutten 16 ὦ L*: ὃ 34 λεχϑέντων L! 
30 τοῖς ᾿4ϑηναίοις om. Z 26 ὑπερίδην PQZ πολιτευομένους PQZ 
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α.822 μένοις δὲ τὴν πάτριον ἀπὸ τιμήματος πολιτείαν, δεξα- 258 

μένοις δὲ φρουρὰν sig τὴν Μουνυχίαν, ἔτι δὲ χρήματα 

e τοῦ πολέμου καὶ ζημίαν προσεκτείσασιν. oí μὲν οὖν 

ἄλλοι πρέσβεις ἠγάπησαν ὡς φιλανϑρώπους τὰς διαλύ- 

σεις, πλὴν τοῦ Ξενοκράτους᾽ ἔφη γὰρ ὡς μὲν δούλοις s 

μετρίως κεχρῆσϑαι τὸν ᾿Αντίπατρον, ὡς δ᾽ ἐλευϑέροις 

τ βαρέως. τοῦ δὲ Φωκίωνος παραιτουμένου τὴν φρουρὰν 
M l4 / ^ 5 , " 5 - " καὶ δεομένου, λέγεται τὸν Ἀντίπατρον εἰπεῖν. ,,0 Φω- 

κίων, ἡμεῖς πάντα σοι χαρίζεσϑαι βουλόμεϑα πλὴν τῶν 
M A 35 ’ὔ 1 ς - ςς ς 5 5 e , 

164sxal cà ἀπολούντων xai ἡμᾶς.“ οἱ δ᾽ οὐχ οὕτως φασίν, 19 

ἀλλ᾽ ἐρωτῆσαι τὸν ᾿Αντίπατρον, εἰ τὴν φρουρὰν ἀνέντος 

αὐτοῦ τοῖς ᾿Αϑηναίοις ὁ Φωκίων ἐγγυᾶται τὴν πόλιν 

9 ἐμμενεῖν τῇ εἰρήνῃ καὶ μηϑὲν πολυπραγμονήσειν" σιω- 

πῶντος δ᾽ ἐκείνου καὶ διαμέλλοντος, ἀναπηδήσαντα KaÀ- 

λιμέδοντα τὸν Κάραβον, ἄνδρα ϑρασὺν καὶ μισόδημον, is 

εἰπεῖν" ,,ἐὰν δ᾽ οὗτος ὦ ᾿Αντίπατρε φλυαρῇ, σὺ πιστεύ- 

σεις καὶ οὐ πράξεις ἃ διέγνωκας ;" 

98. Οὕτω μὲν ἐδέξαντο φρουρὰν Μακεδόνων ᾿Αϑη- 

γαῖοι καὶ Μένυλλον ἡγεμόνα, τῶν ἐπιεικῶν τινα καὶ τοῦ 

Φωκίωνος ἐπιτηδείων. ἐφάνη δ᾽ ὑπερήφανον τὸ πρόστα- so 
M M 5 / e L / 5 /, b yua, καὶ μᾶλλον ἐξουσίας ὕβρει χρωμένης ἐπίδειξις 

. ἢ πραγμάτων ἕνεκα γιγνομένη κατάληψις. οὐ μι- 
^ i] - /, , e /, 5 7 i? κρὸν δὲ τῷ πάϑει προσέϑηκεν ὁ καιρός. εἰκάδι γὰρ 

18 Diod. 18, 18,5 98. Schol. Aristoph. Ran. 324 Plut. Cam. 
19,6 Demosth.928,1 Eurip.Ion 1076 Andoc.1,121 IG 115 1078, 
19 (— Dittenberger, Syll.* 885) 

1 δὲ AP!: καὶ Q δὲ καὶ ZP* τιμήματος AZ: τιμημάτων P! 
τιμηματώσειν P*C mg. τιμηματώσων Q (τιμήσεως Diod.) ὃ {τὰν 
τοῦ Emperius; malim [καὶ] ζημίαν οὖν om. L! 8 τὸν om.Z 
10 ἀπολλύντων ῬΡὶ 11 ἐρωτηϑῆναι ZP? 18 ἐμμένειν (-vnv 1,}): 
corr. Steph. μηδὲν ZC 16 πιστεύεις P! 17 διέγνωκας 6: 
ἔγνωκας APZ 20 πρόσταγμα] πρᾶγμα P'CY (sed cf. Diod. 
18, 18, 4 προσέταξεν, 481 χρωμένη L'H 58 γινομένη P'C 
κατάλυσις Anon. 

——— 2M 
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ἡ φρουρὰ Βοηδρομιῶνος εἰσήχϑη μυστηρίων ὄντων, f α. 323 

τὸν Ἴακχον ἐξ ἄστεος ᾿Ελευσῖνάδε πέμπουσιν, ὥστε τῆς 

τελετῆς συγχυϑείσης ἀναλογίζεσϑαι τοὺς πολλοὺς καὶ 

τὰ πρεσβύτερα τῶν ϑείων καὶ τὰ πρόσφατα. πάλαι μὲν s 

s γὰρ ἐν τοῖς μεγίστοις ἀτυχήμασι τὰς μυστικὰς ὄψεις καὶ 

φωνὰς παραγενέσϑαι σὺν ἐκπλήξει καὶ ϑάμβει τῶν πο- 

λεμίων, νῦν δὲ τοῖς αὐτοῖς ἱεροῖς τὰ δυσχερέστατα πάϑη 

τῆς ᾿Ελλάδος ἐπισκοπεῖν τοὺς ϑεούς, καὶ καϑυβοίζεσθαι 

᾿τὸν ἁγιώτατον τοῦ χρόνου καὶ ἥδιστον αὐτοῖς, ἐπώνυ- c 

26$ μον τῶν μεγίστων κακῶν γενόμενον. πρότερον μὲν οὖν 

1 ὀλίγοις ἔτεσι χρησμὸν ἐξήνεγκαν αἱ Δωδωνίδες τῇ. πό- 

λει τὰ ἀκρωτήρια τῆς Ἀρτέμιδος φυλάσσειν, ὅπως. ἄλλοι 

μὴ λάβωσι" τότε δὲ περὶ τὰς ἡμέρας ἐκείνας αἱ ταινίαι 

μὲν αἷς περιελίττουσι τὰς μυστικὰς κίστας, βαπτόμεναι 

is ϑάψινον ἀντὶ φοινικοῦ χρῶμα καὶ νεκρῶδες ἀνήνεγ- 

xou»' ὃ δὲ μεῖζον ἦν, τὰ παραβαπτόμενα τῶν ἰδιωτικῶν 

πάντα τὸ προσῆκον ἄνϑος ἔσχε. μύστην δὲ λούοντα 

χοιρίδιον ἔν Κανϑάρῳ λιμένι κῆτος συνέλαβε, καὶ τὰ 

κάτω μέρη τοῦ σώματος ἄχρι τῆς κοιλίας κατέπιε, προ- 

40 δεικνύντος αὐτοῖς τοῦ ϑεοῦ προφανῶς, ὅτι τῶν κάτω ἃ 

καὶ πρὸς ϑαλάσσῃ στερηϑέντες τὴν ἄνω πόλιν διαφυ- 

πὰ 

^H μὲν. οὖν φρουρὰ διὰ Μένυλλον οὐδὲν ἠνίασε τοὺς 

ἀνϑρώπους: τῶν δ᾽ ἀποψηφισϑέντων τοῦ πολιτεύματος 

as διὰ πενίαν, ὑπὲρ μυρίους καὶ δισχιλίους γενομένων, οἵ τε 

P 

E 

e 

-1 

4 Herod. 8,65 Schol. Aristid. 3, 648 Dind. 34 Diod. 18, 18,5 

"1. ἐλευσῖνα διαπέμπουδιν, Sed ἑὰ in ras., P 4 τὰ om. Q 
ὅ μεγίστοις. ἀτυχήμασι Ahon,:: ἀρίστοις εὐτυχήμασι ,,B&, ἐπι- 
δκοτεῖν (ἐᾶν) Rei. ̓ ἐπισκονεῖν. jecte $.]. Madvig ποῖς ϑιοῖς. Ri, 
11:ἐξήγαγον. P*: 18 τῆς: ἡμέρας € κείϑης Q τενίαν 1 ' 14 χίστας 
Zie.: κοίτας “ Y πάντων ΟΡ΄: 18 Κανϑάρῳ, Florens Shri 
nus: καϑαρῶ 30 προφανῶς Δ6Ζ) φανερῶς PL! . 

Plut, II, 10 [1686] r^ 
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e. 322 μένοντες ἐδόκουν σχέτλια καὶ ἄτιμα πάσχειν, ol τε διὰ 

τοῦτο τὴν πόλιν ἐκλιπόντες καὶ μεταστάντες εἰς Θράκην, 

᾿Αἀντιπάτρου γῆν καὶ πόλιν αὐτοῖς παρασχόντος, ἔκπε- 

πολιορκημένοις ξῴκεσαν. 

29. 'O δὲ Δημοσϑένους ἐν Map καὶ Ὑπερείδου 5 

πρὸς Κλεωναῖς ϑάνατος, περὶ ὧν ἔν ἄλλοις γέγρα- 
πται (Demosth. 28---80 mor.846 e. 849b), μονονοὺκ ἔρωτα 

e καὶ πόϑον ᾿Αϑηναίοις ᾿Αλεξάνδρου καὶ Φιλίππου πα- 

9 ρίστη. καὶ [τοῦτο] ὅπερ ὕστερον, ἀναιρεϑέντος ἊἌντι- 

γόνου, καὶ τῶν ἀνελόντων ἐκεῖνον ἀρξαμένων βιάξεσθαι o 

καὶ λυπεῖν τοὺς ἀνϑρώπους, ἀνὴρ ἄγροικος ἕν Φρυγίᾳ 

χωρίον ὀρύττων πυϑομένου τινός ,.τί ποιεῖς; στενάξας 

8... Ἀντίγονον" εἶπε ,,ζητῶ,᾽ τοῦτο πολλοῖς ἐπήει λέγειν, 

διαμνημονεύουσι τὸν ἐκείνων τῶν βασιλέων ϑυμόν, ὡς τὸ 

μέγα καὶ γενναῖον εὐπαραίτητον εἶχον, οὐχ ὥσπερ i5 
᾿Αντίπατρος ἰδιώτου προσώπῳ xai φαυλότητι χλαμυδίου 

καὶ διαίτης εὐτελείᾳ κατειρωνευόμενος τὴν ἐξουσίαν, 

ἐπαχϑέστερος ἦν τοῖς πάσχουσι κακῶς δεσπότης καὶ 91 8 

f4 τύραννος. ὅμως δ᾽ οὖν ὃ Φωκίων καὶ φυγῆς ἀπήλλαξε 

πολλούς, δεηϑεὶς τοῦ ᾿Αντιπάτρου, καὶ φεύγουσι διεπρά- 20 

ξατο μὴ καϑάπερ oi λοιποὶ τῶν μεϑισταμένων ὑπὲρ τὰ 

Κεραύνια ὄρη καὶ τὸν Ταίναρον ἐκπεσεῖν τῆς ᾿Ελλάδος, 

ἀλλ᾽ ἐν ]]ελοποννήσῳ κατοικεῖν, ὧν καὶ Ἁγνωνίδης ἦν 

50 συκοφάντης. ἐπιμελόμενος δὲ τῶν κατὰ τὴν πόλιν | 

765 πράως καὶ νομίμως, τοὺς μὲν ἀστείους καὶ χαρίεντας v ss 

9 cf. mor. 182a 

9 ἐκλείποντες P'QZ 8 αὐτοῦ L! ὅ Καλαυρείᾳ Lakte: 
καλαυρία L* AP καλαρία L'H! καλαβρία QZ οὐ H corr. ὑπερί- 
δου PQZ 5 τοῦτο del. Rei. ἝΝ τοῦτο] τότε Bint. ταὐτὸ Hi. 
18 κακῶς L!: κακὸς PQZL? 92 κεράννια Z ὄρη om. ZC 
98 "Ayvovióng Sint.: ἀγνωνίδης 
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ταῖς ἀρχαῖς ἀεὶ συνεῖχε, τοὺς δὲ πολυπράγμονας xai 

νψεωτεριστάς, αὐτῷ τῷ μὴ ἄρχειν μηδὲ ϑορυβεῖν ἀπο- . 

μαραινομένους, ἐδίδαξε. φιλοχωρεῖν καὶ ἀγαπᾶν γεωρ- 

γοῦντας. ὁρῶν δὲ τὸν Ξενοκράτην τελοῦντα τὸ μετοί- 5 
5 κιον, ἐβούλετο γράψαι πολίτην" ὁ δ᾽ ἀπεῖπε, φήσας οὐκ 

ἄν μετασχεῖν ταύτης τῆς πολιτείας περὶ ἧς ἐπρέσβευεν 

ἵνα μὴ γένηται. 

80. Τοῦ δὲ Μενύλλου δωρεὰν αὐτῷ καὶ χρήματα 

διδόντος, ἀπεκρίνατο μήτ᾽ ἐκεῖνον ᾿Αλεξάνδρου βελτίον᾽ 

10 εἶναι, μήτε κρείττονα τὴν αἰτίαν ἐφ᾽ ἧ λήψεται νῦν ὃ 

τότε μὴ δεξάμενος. ἀλλὰ Φώκῳ γε τῷ παιδὲ λαβεῖν δεο- 9 

μένου τοῦ Μενύλλου, , Φώκῳ δ᾽,“ εἶπεν ,,δὰν μὲν σω- Ὁ 

φρονῇ μεταβαλόμενος, ἀρκέσει τὰ τοῦ πατρός" ὡς δ᾽ 

ἔχει νῦν, οὐδὲν ἱκανόν ἐστιν." Ἀντιπάτρῳ δὲ τραχύτε- s 

15 ρον ἀπεκρίνατο, βουλομένῳ τι γενέσϑαι Óv αὐτοῦ τῶν 

μὴ πρεπόντων ,,00 δύναται vyáo'' εἶπεν ,Αντίπατρος 

ἅμα μοι καὶ φίλῳ καὶ κόλακι χρῆσϑαι."᾿ τὸν δ᾽ ἌἈντί- « 

πατρον αὐτὸν εἰπεῖν λέγουσιν, ὡς δυοῖν αὐτῷ φίλων 

᾿Αϑήνησιν ὄντων Φωκίωνος καὶ Δημάδου, τὸν μὲν λα- 

30 βεῖν οὐ πέπεικε, τὸν δὲ διδοὺς οὐκ ἐμπέπληκε. καὶ ὃ 

μέντοι Φωκίων. μὲν ὡς ἀρετὴν ἐπεδείκνυτο τὴν πενίαν, 

ἐν fj τοσαυτάκις ᾿Αϑηναίων στρατηγήσας καὶ βασιλεῦσι 

φίλοις χρησάμενος ἐγκατεγήοασε, Δημάδης δὲ τῷ πλού- c 

tQ καὶ παρανομῶν ἐκαλλωπίζετο. νόμου γὰρ ὄντος 8 

28 8 ἀϑήνησι τότε μὴ χορεύειν ξένον ἢ χιλίας ἀποτίνειν τὸν 

4 cf. Plut. Flam. 12, 6 mor. 842b Diog. L. 4,14 8 mor. 
1881, Corn. Nep. Phoc.1,3 cf. ad p. 33,15 14 mor. 64c. 142 b. 
188f. 5332 Agis 2,4 17 mor. 188f 21 cf. c.4,4. 18, 8 mor. 
525 b. 1099 c Athen. 10,4194 Ael v.h. 2,43 22 cf. ad p. 9, 17 

€ ἐπρέσβευσεν C 8 καὶ del. Amyot Kurtz, cf. p. 21, 18 
12 δὲ PQZ: uiv A 18 μεταβαλλόμενος L'PZ 15 γίνεσϑαι A. 
M x«l! om. Z 18 δεῖν αὐτὸν L'! 19 ὄντος P! 22 ἐν del. Zie. 

3* 
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χορηγὸν, ἅπαντας εἰσαγαγὼν ξένους τοὺς χορεύοντας 
ἑκατὸν ὄντας, ἅμα καὶ τὴν ζημίαν ἀνὰ χιλίας ὑπὲρ ἕκά- 

τ στοῦ {συν εἰσήνεγκεν εἰς τὸ ϑέατρον. Δημέᾳ δὲ τῷ. υἱῷ 

γύμφην ἀγόμενος, «ἐμοῦ μέν εἶπεν ,,ὦ παῖ τὴν σὴν 

μητέρα γαμοῦντος οὐδ᾽ ὃ γείτων ἤσϑετο' τοῖς δὲ σοῖς ὁ 

γάμοις καὶ βασιλεῖς καὶ δυνάσται συγχορηγοῦσιν “ἡ 

8 ἐνοχλούντων δὲ τῷ Φωκίωνι τῶν ᾿Αϑηναίων, ὅπως 

ἀπαλλάξῃ τὴν φρουρὰν πείσας τὸν ΑΑντίπατρον, εἴτε 

ἃ μὴ προσδοκῶν πείσειν, εἴτε μᾶλλον ὁρῶν σωφρονοῦντα 

τὸν δῆμον καὶ πολιτευόμενον εὐτάκτως. διὰ τὸν gópov,:6 

ἐκείνην μὲν ἀεὶ διωϑεῖτο τὴν πρεσβείαν, τὰ δὲ χρήματα | 

. μὴ πράττειν ἀλλὰ μέλλειν καὶ ἀναβάλλεσϑαι τὸν Av- 

9 τίπατρον ἔπεισε. μεταβάντες οὖν Δημάδην παρεκά- 

a.319 λουν. ὃ δὲ προϑύμως ὑπέστη, καὶ τὸν υἱὸν ἔχων ἀπῆ- 

pev eic Μακεδονίαν, ὑπὸ δαίμονός τίνος ὡς ἔοικεν eic 15 

τοῦτο καιροῦ κομισϑείς, ἔν ᾧ κατείχετο. μὲν ᾿Αντίπα- 

τρος ἤδη νόσῳ, Κάσσανδρος δὲ τῶν πραγμάτων ἐγκρα- 

τὴς γεγονώς, εὗρεν ἐπιστολὴν Δημάδου γεγραμμένην 

πρὸς Avríyovo»v εἰς ᾿Ασίαν, παρακαλοῦντος. αὐτὸν ἐπι- 

e φανῆναι τοῖς περὶ τὴν ᾿λλάδα καὶ Μακεδονίαν, ἔκ πα- 30 
λαιοῦ καὶ σαπροῦ κρεμαμένοις στήμονος, τὸν ᾿Αντίπα- 

1οτρον οὕτω σκώψαντος. ὡς οὖν εἶδεν αὐτὸν ἀφιγμένον. | 

. 6 Κάσσανδρος, συνέλαβε, καὶ πρῶτα μὲν τὸν υἱὸν ἐγγὺς — — 

προσαγαγὼν ἔσφαξεν, ὥστε καταδέξασϑαι τοῖς xóÀ- | 

ποις τὸ αἷμα τὸν πατέρα καὶ καταπλησϑῆναι τοῦ φό- sas. 

18 Plut. Demosth. 31, 4—6 Diod. 18, 48, 1—4 . Arr. succ. ΑἹ. | 
14. 15 | 

| $ (6vv» Sint. 17 κάσσανδρος hic et postea L'Z κάσαν- 
dooc PQ 19 ἄντίγονον] Περδίκκαν Démosth. 31, 5 Diod. 18, 
48,29 Arr.14 91 κρεμαμένους L' κρεμαμένου P' 92 οὕτως A 
24 προσαγαγὼν ἔσφαξεν Bint.: προαγ. προσέσφ. A προαγ. ἔσφ. P! 
προσαγ.  προέσφ. QP* προσαγ. 'προσέσφ. ΖΦ 7t9060y.: y'en € Sint. 
34.96 τὸ αἷμα τοῖς κόλποις L — 
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vov, μετὰ ταῦτα δ᾽ εἰς ἀχαριστίαν αὐτὸν καὶ προδοσίαν α. 819 

πολλὰ λοιδορήσας καὶ καϑυβρίσας ἀπέκτεινεν. 

ες 91. ᾿Επεὶ δ᾽ Ἀντίπατρος ἀποδείξας ]]}ολυσπέρχοντα 

στρατηγόν, Κάσσανδρον δὲ χιλίαρχον, ἐξέλισεν, εὐϑὺς᾿ 

δ διαναστὰξὰ ὁ Κάσσανδρος καὶ προκαταλαμβάνων τὰ 
/ /, ^ /, 7 M Á πράγματα,. πέμπει κατὰ τάχος Νικάνορα τῷ MevóAAo 

298 διάδοχον τῆς φρουραρχίας, πρὶν ἔκδηλον τὸν ᾿Αντιπά- 

τρου ϑάνατον γενέσϑαι κελεύσας τὴν Μουνυχίαν παρα- 

λαβεῖν. γενομένου δὲ τούτου, καὶ usÜ' ἡμέρας ὀλίγας 

10 πυϑομένων τῶν ᾿Αϑηναίων ὅτι τέϑνηκεν ὃ ᾿Αντίπα- 
9 2. 4 e ’ὔ͵ M] - » c 

τρος, ἐν αἰτίαις ὁ Φωκίων ἦν καὶ κακῶς ἤκουεν, ὡς 156 

προαισϑόμενος καὶ κατασιωπήσας χάριτι τοῦ Νικάνο- 

.^goc. ó δὲ τούτων μὲν o)x ἐφρόντιζεν, ἐντυγχάνων δὲ 

τῷ Νικάνορι καὶ διαλεγόμενος, εἴς τε τἄλλα τοῖς ᾿4ϑη- 

15 γαίοις πρᾷον αὐτὸν καὶ κεχαρισμένον παρεῖχε, καὶ φιλο- 

τιμίας τινὰς ἔπεισε καὶ δαπάνας ὑποστῆναι γενόμενον 

ἀγωνοϑέτην. 

"^ 

to 

v 

- 92. "Ev τούτῳ δὲ ]]ολυσπέρχων, τὴν τοῦ βασιλέως 

ἐπιμέλειαν ἔχων ὑφ᾽ ἑαυτῷ, καὶ καταπολιτευόμενος τὸν 

30 Κάσσανδρον, ἔπεμψεν ἐπιστολὴν τοῖς ἔν ἄστει γεγραμ- 

μένην, ὡς τοῦ βασιλέως ἀποδιδόντος αὐτοῖς τὴν δημο- 

κρατίαν, καὶ πολιτεύεσϑαι κατὰ τὰ πάτρια πάντας 

᾿Αϑηναίους κελεύοντος. ἦν δὲ τοῦτο κατὰ τοῦ Φωκίω- 2b 

voc ἐπιβουλή. συσκευαζόμενος γὰρ εἷς ἑαυτόν, ὡς μι- 

45 400v ὕστερον ἔδειξε τοῖς ἔργοις, ὃ ΠΠΠολυσπέρχων τὴν 

πόλιν, οὐδὲν ἤλπιζε περαίνειν μὴ τοῦ Φωκίωνος ἔκχκπε- 

3 Diod. 18, 48, 4 18 Diod. 18,55. 56 

1 ἀχρηστίαν 8, 8 πολυσπέρχοντα hic et postea QZ πολυ- 
περχοντὰ AP 4 ἐξέλειπεν L! 6.6 τὰ — τάχος om. Q . 
6 τὸν μενύλλου QZP* 7 φρουραρχίας Amyot: φυλαρχίας ἔκ- 
ónuov P! [10 ὁ om. ΡΖ 18 δὲ P: δὲ καὶ AQZ et editt. 
26 οὐδὲ P! περανεῖν Ri. | 
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a.319 8 góvToc' ἐκπεσεῖσθϑαι δ᾽ ἐκεῖνον dua τῶν ἀπεψηφισμέ- 

vov ἐπιχυϑέντων τῇ πολιτείᾳ, καὶ πάλιν τὸ βῆμα δημα- 

4 γωγῶν κατασχόντων καὶ συκοφαντῶν. ὑποκινουμένων 

δὲ πρὸς ταῦτα τῶν ᾿Αϑηναίων, βουλόμενος ἐντυχεῖν αὖ- 

τοῖς ὁ Νικάνωρ, ἕν {Πειραιεῖ βουλῆς γενομένης, παρῆλ- s 

50e τῷ Φωκίωνι [ἐμ]πιστεύσας τὸ σῶμα. Δερκύλλου δὲ 

τοῦ ἐπὶ τῆς χώρας στρατηγοῦ συλλαβεῖν αὐτὸν ἐπιχει- 

ρήσαντος, éxeivoc μὲν προαισϑόμενος ἐξεπήδησε, καὶ 

cegareooc ἦν εὐθὺς ἀμυνούμενος τὴν πόλιν ὁ δὲ Φω- 

κίων ἐπὶ τῷ προέσϑαι τὸν ἄνδρα καὶ μὴ κατασχεῖν ἐγ- τὸ 

καλούμενος, ἔφη πιστεύειν μὲν τῷ Νικάνορι, καὶ μηδὲν 

dz αὐτοῦ προσδοκᾶν δεινόν" εἰ δὲ μή, μᾶλλον ἐϑέλειν 

7 ἀδικούμενος ἢ ἀδικῶν φανερὸς γενέσϑαι. τοῦτο δὲ (r0) 308 

ὑπὲρ αὑτοῦ μὲν ἄν τινι σκοποῦντι δοκοίη καλοκαγαϑι- 
κῶς λελέχϑαι καὶ γενναίως" ó δ᾽ εἰς πατρίδος ἄποκιν- 15 

δυνεύων σωτηρίαν, καὶ ταῦτα στρατηγὸς καὶ ἄρχων, οὐκ 

οἶδα μὴ μεῖζόν τι παραβαίνει καὶ πρεσβύτερον, τὸ πρὸς 

8 τοὺς πολίτας δίκαιον. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖν᾽ ἔστιν εἰπεῖν, 

ἃ ὅτι φοβούμενος μὲν εἰς πόλεμον ἐμβαλεῖν τὴν πόλιν ὃ 

Φωκίων ἀπέσχετο τοῦ Νικάνορος, ἄλλως δὲ προὐβά- 30 

Aero τὴν πίστιν καὶ τὸ δίκαιον, ὅπως αἰδούμενος éxei- 

9 voc ἡσυχίαν ἄγῃ καὶ μηδὲν ἀδικῇ τοὺς ᾿Αϑηναίους" ἀλλ᾽ 

ὄντως ἔοικεν ἰσχυρά τις αὐτῷ περὶ τοῦ Νικάνορος &y- 

γενέσϑαι πίστις, ὅν γε πολλῶν προδιαβαλλόντων καὶ 

3 Diod.18, 64,1 Nep.Phoc.2,4 12 Ael v.h.2,16  24Diod. 
18,64 Nep. Phoc. 2,6 

1 ἐπεψηφισμένων P! 2 ἐπιχϑέντων L! ἐπιχυσϑέντων Z 
ὁ [Zu] Sint. ἐμπιστεῦσαι P διαπιστεύσας Zie. | 9 ἀμυνόμενος Q 
13 {τὸ Sint. 14 αὐτοῦ codd. 171 παραβαίνη ZO 18 τοὺς 
om.Z ἐκεινό (y » Cor. 19 πόλεμον] πόλιν Z 20 z900- 
βάλετο €: προὐβαλλετο cet. 21 ἐκεῖνος PQ: ἐκεῖνον Z om. A 
92 ἀδικεῖν L! et fort. P ante corr. ^ 94 προδιαβαλλόντων L'P!: 
προσδιαβ. QZL*P* 
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κατηγορούντων ἐπιτίϑεσϑαι τῷ Πειραιεῖ καὶ διαβιβά- a.219/15 

Cew eig Σαλαμῖνα ξένους καὶ διαφϑείρειν τινὰς τῶν ἔν 

Πειραιεῖ κατοικούντων, οὐ προσήκατο τὸν λόγον οὐδ᾽ 

ἐπίστευσεν, ἀλλὰ καὶ Φιλομήλου τοῦ Λαμπτρέως ψήφι- 10 
5 gua γράψαντος, ᾿Αϑηναίους ἅπαντας ἐν τοῖς ὅπλοις εἷ- 

vaL καὶ τῷ στρατηγῷ Φωκίωνι προσέχειν, ἠμέλησεν, e 

ἄχρι οὗ προσάγων ὁ Νικάνωρ ἔκ τῆς Μουνυχίας τὰ 

ὅπλα τὸν [Πειραιᾶ περιετάφρευσε. 88. πραττομένων δὲ 

τούτων, ὁ μὲν Φωκίων ἐϑορυβεῖτο καὶ κατεφρονεῖτο, 

10 τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐξάγειν βουλόμενος, ᾿Αλέξανδρος δ᾽ ὃ α- 318 

ΠΠολυσπέρχοντος υἱὸς ἧκε μετὰ δυνάμεως, λόγῳ μὲν 

ἐπὶ τὸν Νικάνορα τοῖς ἐν ἄστει βοηϑήσων, ἔργῳ δὲ τὴν 

πόλιν εἰ δύναιτο καταληψόμενος, αὐτὴν ἑαυτῇ περιπετῆ 

γενομένην. οἵ τε γὰρ φυγάδες αὐτῷ συνεισβαλόντες 5 

15 εὐθὺς ἦσαν ἐν ἄστει, καὶ τῶν ξένων ἅμα καὶ τῶν ἀτί- 

μὼν πρὸς αὐτοὺς συνδραμόντων, ἐκκλησία παμμιγὴς 

ἠϑροίσϑη καὶ ἄτακτος, ἐν ἧ τὸν Φωκίωνα τῆς ἀρχῆς 
ἀπολύσαντες, ἑτέρους εἵλοντο στρατηγούς. εἰ δὲ μὴ 5 

β συνιὼν εἰς λόγους ó ̓ Αλέξανδρος τῷ Νικάνορι μόνος παρὰ 

. 918 r0 τεῖχος ὥφϑη, καὶ τοῦτο ποιοῦντες πολλάκις ὕπο- 
$1 ψίαν τοῖς ᾿Αϑηναίοις παρέσχον, οὖκ ἂν ἡ πόλις διέφυγε 

τὸν κίνδυνον. 

| ᾿Επεὶ δ᾽ "Ayvowíónc ὁ ῥήτωρ εὐϑὺς ἐπεφύετο τοῖς περὶ 4 

τὸν Φωκίωνα καὶ κατηγόρει πρρδοσίας, oi μὲν περὶ 151 

35 Καλλιμέδοντα καὶ Χαρικλέα φοβηϑέντες ἀπῆλθον ἐκ 

10 Diod. 18,65,3—6 8 Diod. 18,66, 1—3 Nep. Phoc. 3, 2--4 

4 φιλομήδου (φιλομήδους P') τοῦ λαμπρέως : corr. C. Keil, cf. 
Kirchner, Prosop. Att. 11375 7 ἄχρις codd. προάγων L! 
14 γενομένη L' συνεισβάλλοντες P 16 συνδραμόντων Z: εἰσ- 
δραμόντων APR 21 παρέσχον om. L' 98 Myvovíómng hic et 
postea Sint.: &yvovióng vel ἀγωνίδης libri, sed hiec quidem 
ἀγνωνείδης L'P εὐθὺς om. Q 95 περικλέα: corr. Br. 



40  .HAOTTAPXOT 

1a.318 τῆς πόλεως, ὁ δὲ Φωκίων καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τῶν φίλων οἱ 

5 παραμείναντες ᾧχοντο πρὸς IToAvonéoyovra. καὶ συνεξ- 

ῆλϑον αὐτοῖς χάριτι τοῦ Φωκίωνος ὁ Π]λαταιεὺς Σό- 

λων καὶ Δείναρχος ὃ Κορίνϑιος, ἐπιτήδειοι τοῦ IToAv- 

ὁ σπέρχοντος εἶναι δοκοῦντες καὶ συνήϑεις. ἀρρωστίᾳ δὲ 

χρησαμένου τοῦ Δεινάρχου, συχνὰς ἡμέρας ἐν ᾿Ελατείᾳ 

διέτριψαν, ἐν αἷς Αγνωνίδου πείσαντος, Aoysovoávov δὲ 

τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἔπεμπε πρεσβείαν ὃ δῆμος 

b: κατηγορήσουσαν τοῦ Φωκίωνος. ἅμα δὲ καὶ συνέμειξαν 

᾿ς ἀμφότεροι τῷ ΠΠολυσπέρχοντι, μετὰ τοῦ βασιλέως πο- 

Ὀευομένῳ, περὶ κώμην τινὰ τῆς Φωκίδος Φαρύγας, κει- 

μένην ὑπὸ τὸ ᾿Ἀκρούριον ὄρος, ὃ νῦν Τ αλάτην καλοῦσιν. 

s ἐνταῦϑα δὴ ϑεὶς ó lloAvonéoyowv τὸν χρυσοῦν οὐρανί- 

σκον, καὶ καϑίσας oz αὐτῷ τὸν βασιλέα καὶ τοὺς φί- 

λους, τὸν μὲν Δείναρχον εὐθὺς ἔκ προσόδου λαβεῖν 

ἐκέλευσε καὶ στρεβλώσαντας ἀποκτεῖναι, τοῖς δ᾽ Αϑη- 

9 γαίοις ἀπέδωκε λόγον. ὡς δὲ ϑόρυβον καὶ κραυγὴν 

᾿ ἐποίουν, ἀντικατηγοροῦντες ἀλλήλων ἔν τῷ συνεδρίῳ, 

καὶ προσελϑὼν ὃ ἉἈγνωνίδης εἶπεν ,, ἅπαντας ἡμᾶς sic 

e μίαν ἐμβαλόντες γαλεάγραν; JAünvaíoig ἀναπέμψατε λό- 

yov ógétovrac, ὁ μὲν βασιλεὺς ἐγέλασεν, οἱ δὲ περιε- 

στῶτες τῷ συνεδρίῳ Μακεδόνες καὶ ξένοι σχολὴν ἄγον- 

τες ἐπεϑύμουν ἀκούειν, καὶ τοὺς “πρέσβεις παρεκάλουν 

10 ἀπὸ νεύματος ἐνταῦδα ποιεῖσϑαι τὴν κατηγορίαν. ἦν 
δ᾽ οὐδὲν ἴσον, ἀλλὰ τῷ μὲν Φωκίωνι πολλάκις ἀντέκρου-. 

σεν ὃ Πολυσπέρχων λέγοντι, μέχρι οὗ τῇ βακτηρίᾳ 

5 δοκοῦντες εἶναι Z 7 ἀρχιστράτου ZC 8 ἔπεμψε Q 
10 τῷ πολυσπ. ἀμφότ. 20 11 Φωκίδος] immo “Μοκρίδος cl. Strab. 
9,426 Steph. Byz.s. v. Φαρύγαι Φαρύγας Cor.: φάρυγας codd. 
(φάρυγγας Ἐ et ut vid. P) 19 ὑπὸ PQZ: περὶ A ἀκρώρειον αὶ 
18 οὐρανίσκον τὸν χρυσοῦν 6, 15 προσόδου Sint.: προόδου 
P'!L* πρώτου QZL'P* 17 ἐπέδωκε Sint. 19 παρελϑὼν Z 
24.95 ἦν δὲ] jv Q 926 ἀπέκρουσεν P! 40 μέχρις codd. 

bacon Un di QUO. ad Sia, ML nn 

orem arg a 



OQ KIQN 33,4—34,5 41 

πατάξας τὴν γῆν ἀπέστη καὶ κατεσιώπησεν. ᾿Πγήμονος 11 a.218 

32808 φήσαντος ὅτι μάρτυς αὐτῷ τῆς πρὸς τὸν δῆμον 

εὐνοίας ]ΠΠολυσπέρχων ἔστί, καὶ τοῦ lloÀvonéoyovvoc 

ἀποκριναμένου πρὸς ὀργὴν ,,παῦσαί μου πρὸς τὸν βα- 
"d /, [11 5 7 e M er 

s σιλέα καταψευδόμενος, ἀναπηδήσας ὁ βασιλεὺς ὥρ- ἃ 
/ UN e / /, 1 ᾿ - ^ 

unoe λόγχῃ τὸν ᾿Πγήμονα πατάξαι. ταχὺ δὲ τοῦ IIoAv- 12 

σπέρχοντος περιλαβόντος αὐτόν, οὕτω διελύϑη τὸ συν- 

£Óptov. 

94. Tov δὲ Φωκίωνα xai τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ φυλακῆς 

10 περισχούσης, ὅσοι τῶν ἑταίρων ἔτυχον οὐκ ἐγγὺς ἑστῶ- 
τες, ὡς τοῦτ᾽ εἶδον ἐγκαλυψάμενοι καὶ διαφυγόντες 

ἐσώϑησαν. ἐκείνους δὲ Κλεῖτος εἰς ᾿Αϑήνας ἀνῆγε, 

λόγῳ μὲν κριϑησομένους, ἔργῳ δ᾽ ἀποϑανεῖν κατακεκρι- 

μένους. καὶ προσῆν τὸ σχῆμα τῇ κομιδῇ λυπηρόν, ἐφ᾽ 

ἁμάξαις κομιζομένων αὐτῶν διὰ τοῦ Μαεραμεικοῦ πρὸς 

τὸ ϑέατρον᾽ ἔκεῖ γὰρ αὐτοὺς προσαγαγὼν ὃ KAsiroc 

συνεῖχεν, ἄχρι οὗ τὴν ἐκκλησίαν ἐπλήρωσαν οἱ ἄρχον- e 

τες, οὐ δοῦλον, οὐ ξένον, οὐκ ἄτιμον ἀποκρίναντες, ἀλλὰ 

πᾶσι καὶ πάσαις ἀναπεπταμένον τὸ βῆμα καὶ τὸ ϑέα- 

90 τρον παρασχόντες. ἐπεὶ δ᾽ ἥ τ᾽ ἐπιστολὴ τοῦ βασιλέως 
» /, , 5 - M 5 — , 

ἀνεγνώσϑη, λέγοντος αὐτῷ μὲν ἐγνῶσϑαι προδότας 

γεγονέναι τοὺς ἄνδρας, ἐκείνοις δὲ διδόναι τὴν κρίσιν, 
3 / ) H E / NON. s ἢ 1 » ἐλευϑέροις τε δὴ καὶ αὐτονόμοις οὖσι, καὶ τοὺς ἄνδρας 
ec - δ , c 4 , —- — 

ὁ Κλεῖτος εἰσήγαγεν, oi μὲν βέλτιστοι τῶν πολιτῶν 

to 

e 

1 od 

rw 

e 

9 Nep. Phoc. 8,4—4,1 11 Diod. 18, 66, 4—67,3 Nep. Phoc. 
4,1.2 Ael.v.h. 3, 47 mor. 189a 

1 πατάξαντος Rei. ἡγήμονος Z: ἡγεμόνος APQ 8 ὁ 
πολυσπ. L 4 ἀποκρινομένου PQZ 6 ἡγεμόνα hic omnes codd. 
10 περισχούσης C et fort. F ante corr.: περιεχούσης ἑτέρων Z 
14 τῶι σχήματι κομιδῆ PQ τῇ om.Z — 14.15 ἐπ᾽ ἀμάξαις codd. 
15 χεραμικοῦ AP!Z 11 ἄχρις QZL? ἐκλήρωσαν: corr. Rei. 
18 ἀποκρίνοντες Q 88 vs δὴ] ys δὴ Rei. ἤδη Anon. 



49 IIAOTTAPXOT 

a.318 ὀρϑέντος τοῦ Φωκίωνος ἐνεκαλύψαντο καὶ κάτω κύ- 

ψαντες ἐδάκρυον, εἷς δ᾽ ἀναστὰς ἐτόλμησεν εἰπεῖν ὅτι, 

ἔ τηλικαύτην κρίσιν ἐγκεχειρικότος τῷ δήμῳ τοῦ βασι- 

λέως, καλῶς ἔχει τοὺς δούλους καὶ τοὺς ξένους ἀπελ- 
- 9 - 5 , E] 5 i - - 

e ϑεῖν ἐκ τῆς ἐκκλησίας. οὐκ ἀνασχομένων δὲ τῶν πολλῶν, 5 

ἀλλ᾽ ἀνακραγόντων βάλλειν τοὺς ὀλιγαρχικοὺς καὶ μισο- 
͵ " D 5 1 | 4 - ΄, ’ 

δήμους, ἄλλος μὲν οὐδεὶς ὑπὲρ τοῦ Φωκίωνος ἐπεχείρη- 

7 σεν εἰπεῖν, αὐτὸς δὲ χαλεπῶς καὶ μόλις ἐξακουσϑείς, 

ο»ὐτότερον “ εἶπεν ,,ἀδίκως ἢ δικαίως ἀποκτεῖναι βου- 

AecÜ' ἡμᾶς; ἀποκριναμένων δέ τινων ὅτι δικαίως, 33 5 

108 $,,xai τοῦτ᾽ ' ἔφη ,,πῶς γνώσεσϑε μὴ ἀκούσαντες :᾿ ἐπεὶ τι 

δ᾽ οὐϑὲν μᾶλλον ἤκουον, ἐγγυτέρω προσελθών, ,,ἐγὼ 

μὲν“ εἶπεν ,,ἀδικεῖν ὁμολογῶ, καὶ ϑανάτου τιμῶμαι τὰ 

πεπολιτευμέν᾽ ἐμαυτῷ" τούτους δ᾽ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι διὰ 

9 Tí ἀποκτενεῖτε μηδὲν ἀδικοῦντας ; “ ἀποκριναμένων δὲ τὸ 

πολλῶν ,,ὅτι σοὶ φίλοι εἰσίν," ὃ μὲν Φωκίων ἀποστὰς 
e /, e 5 "A / [4 , ἡσυχίαν ἦγεν, ὁ δ᾽ -"Ayvovíónc ψήφισμα γεγραμμένον 

ἔχων ἀνέγνω, xoaÜ' ὃ τὸν δῆμον ἔδει χειροτονεῖν περὶ 

τῶν ἀνδρῶν εἰ δοκοῦσιν ἀδικεῖν, τοὺς δ᾽ ἄνδρας ἂν 

καταχειροτονηϑῶσιν ἀποϑνήσκειν. 35. ἀναγνωσϑέντος δὲ so 

τοῦ ψηφίσματος, ἠξίουν τινὲς προσγράφειν, ὅπως καὶ 

b στρεβλωϑεὶς Φωκίων ἀποϑάνοι, καὶ τὸν τροχὸν εἶσφέ- 

2 ρεὶν καὶ τοὺς ὑπηρέτας καλεῖν προσέταττον. ὃ δ᾽ "Ayvo- 

γίδης καὶ τὸν Κλεῖτον ὁρῶν δυσχεραίνοντα, καὶ τὸ πρᾶγμα 
i] M ^ e /, 66€ » βαρβαρικὸν εἷναι καὶ μιαρὸν ἡγούμενος, ,,Óvav'! ἔφη ,,IKaÀ- as 

40 Val. Max. 5,3 ext. 8 

8 ἐγκεχειρηκότος L'P!QZ ὅ Zw om.P! 7 ἐπεχείρισεν P! 
9 βούλεσθαι L 10 ἀποκρινομένων PCZ 18 οὐδὲν Z 11 ἐγ- 
γεγραμμένον Q γεγραμμένος pro γεγραμμένον ἔχων P! 19 ἀν- 
δρῶν om.Q εἶ οἵ 8 20 ἀποχειροτονηϑῶσιν Ζ 91 προ- 
γράφειν P! 96 καὶ μιαρὸν εἶναι Q 



ΦΩΚΊΩΝ 84, ὅ---86, 8 43 

λιμέδοντα vOv μαστιγίαν λάβωμεν ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, a. 315 

στρεβλώσομεν: περὶ δὲ Φωκίωνος οὐδὲν ἐγὼ γράφω 

τοιοῦτον.“᾿ ἐνταῦϑα τῶν ἐπιεικῶν τις ὑπεφώνησεν" ,,00- 3 

ϑῶς γε σὺ ποιῶν᾽ ἂν γὰρ Φωκίωνα βασανίσωμεν, σὲ τί 

s ποιήσομεν; ἐπικυρωϑέντος δὲ τοῦ ψηφίσματος, καὶ τῆς 4 

χειροτονίας ἀποδοϑείσης, οὐδεὶς καϑήμενος ἀλλὰ πάντες 

ἐξαναστάντες, οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ στεφανωσάμενοι, κατ- c 

ἐχειροτόνησαν αὐτῶν ϑάνατον. ἦσαν δὲ σὺν τῷ Φω- ὁ 

κίωνι Νικοκλῆς Θούδιππος ᾿Πγήμων IlvóoxA6c; Δη- 

10 μητρίου δὲ τοῦ Φαληρέως καὶ Καλλιμέδοντος καὶ Χα- 

οικλέους καί τινων ἄλλων ἀπόντων κατεψηφίσϑη ϑά- 

γατος. 

36. Ὡς οὖν διαλύσαντες τὴν ἐκκλησίαν ἦγον εἰς τὸ 

δεσμωτήριον τοὺς ἄνδρας, οἱ μὲν ἄλλοι, περιπλεκομένων 

i15 τῶν φίλων αὐτοῖς καὶ οἰκείων, ὀδυρόμενοι καὶ κατα- 

34 S ϑρηνοῦντες ἐβάδιζον, τὸ δὲ Φωκίωνος πρόσωπον οἷον 

ὅτε στρατηγῶν ἀπ᾽ ἐκκλησίας προὐπέμπετο βλέποντες, 

ἐϑαύμαζον τὴν ἀπάϑειαν καὶ μεγαλοψυχίαν τοῦ ἀνδρός. 

οἱ δ᾽ ἐχϑροὶ κακῶς ἔλεγον παρατρέχοντες" εἷς δὲ καὶ 5 ἃ 

40 προσέπτυσεν ἐξ ἐναντίας προσελϑών. ὅτε καὶ τὸν Φω- 

κίωνα λέγεται βλέψαντα πρὸς τοὺς ἄρχοντας εἰπεῖν" 

,00 παύσει τις ἀσχημονγνοῦντα τοῦτον ; ἐπεὶ δὲ Θούδιπ- ὃ 

σος ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ γενόμενος, καὶ τὸ κώνειον ὁρῶν 

τριβόμενον, ἠγανάκτει καὶ κατέκλαιε τὴν συμφοράν, ὡς 

14 mor.1893 Diod.18,67,8—08 99 mor. 189a Ael. v. h. 13,41 

1 ἄνδρες om.P! post ἀϑηναῖοι inser. λαβόντες A 8 στρε- 
βλώσωμεν L'PF τοῦ φωκίωνος Z οὐδὲν om.L! γράψω Ri. 
5 Fo paler L ante corr. et F* 8 τῷ om. Q 9 ἡγήμων 
hie PQ: ἡγεμὼν A om.Z 11 ἁπάντων QZ 18 αὐτοῖς τῶν 
φίλων ZC 17 ὅτε] ὅπερ L' ὥσπερ L'AH'! στρατηγὸν L! 
19 καὶ om,.P! 20 ἐνέπτυσεν ἀπαντήσας sig τὸ πρόσωπον mor. 
92 τοῦτον ἀσχημονοῦντα mor. 38 κόνιον L! 394 κατέ- 
xÀA«s PB 



44 ᾿ IIAOTTAPXOT 

a.318 οὐ προσηκόντως τῷ Φωκίωνι συναπολλύμενος, ,, εἶτ᾽ 

οὐκ ἀγαπᾷς" εἶπεν ,.ὅτι (uevà Φωκίωνος ἀποϑνήσκεις; " 

4 ἐρομένου δέ τινος τῶν φίλων εἴ τι πρὸς Φῶκον λέγει 

τὸν υἱόν" , πάνυ μὲν oOv' ἔφη, ..,λέγω μὴ μνησικακεῖν 

es Αϑηναίοις."᾿ τοῦ δὲ Νικοκλέους, ὃς ἦν αὐτῷ πιστότατος 5 

τῶν φίλων, παρακαλοῦντος ὅπως αὐτὸν ἐάσῃ τὸ φάρ- 

μαᾶκον πιεῖν πρότερον, .,βαρὺ μὲν εἶπεν ,,ὦ Νικόκλεις 

ἐμοὶ τὸ αἴτημα καὶ λυπηρόν, ἐπεὶ δ᾽ οὐδ᾽ ἄλλο οὐδέποτέ 

σοι παρὰ τὸν βίον οὐδὲν ἠχαρίστησα, καὶ τοῦτο συγχω- 

e ρῶ." πεπωκότων δ᾽ ἤδη πάντων, τὸ φάρμακον énéAute, 10 

καὶ ὃ δημόσιος οὐκ ἔφη τρίψειν ἕτερον, εἰ μὴ λάβοι 

τδώδεκα δραχμάς, ὅσου τὴν ὁλκὴν ὠνεῖται. χρόνου δ᾽ 

«ἐγ )γενομένου καὶ διατριβῆς, ὁ Φωκίων καλέσας τινὰ 

τῶν φίλων καὶ εἰπών, εἰ μηδ᾽ ἀποϑανεῖν ᾿ϑήνησι δω- 

ρεάν ἔστιν, ἐκέλευε τῷ ἀνϑρώπῳ δοῦναι τὸ κερμάτιον. 15 

83). Ἦν δ᾽ ἡμέρα μηνὸς Μουνυχιῶνος ἐνάτη ἐπὶ δέκα, . 

ἐ καὶ τῷ Διὶ τὴν. πομστὴν πέμποντες οἱ ἱππεῖς παρεξήε- 

σαν" ὧν οἱ μὲν ἀφείλοντο τοὺς στεφάνους, οἱ δὲ πρὸς τὰς 

᾿α ϑύρας δεδακρυμένοι τῆς εἱρκτῆς ἀπέβλεψαν. ἐφάνη δὲ 

τοῖς μὴ παντάπασιν ὠμοῖς καὶ διεφϑαρμένοις ὑπ᾽ ὀργῆς o 

καὶ φϑόνου τὴν ψυχὴν ἀνοσιώτατον γεγονέναι τὸ μηδ᾽ 

ἐπισχεῖν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, μηδὲ καϑαρεῦσαι δημο- 

σίου φόνου τὴν πόλιν ἑορτάζουσαν. 
8 Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐνδεέστερον ἠγωνισμένοις τοῖς 85 8 

3 mor. 1898. Ael. v. h. 12, 49 94 Diod. 18,67, 6 Dio Chrys. 
79,7 Nep. Phoc. 4, 4 Val. Max. 5,3 ext. 8 

1 συναπολυόμενος L!P! 3 λέγοι CF Ael. 4 λέγω om.P! 
λέγων L! 4.6 μηδὲν A9q4w. μνησικ. mor. Ael. S οὐδὲ om. C 
et P exras. 9 οὐδὲν om. CM^ 10 πάντων {τῶν ἄλλων) Li. 
ἐπέλειπε L'Q 18 (ἐγ)γενομένου Rei. 14 (,00 ΟΣ εἰ- 
πών, ,,εἰ... ἐστιν" vel sim. Zie. μηδ᾽] μὴ 1} 15 ἔστιν Latte 
16. ἐννάτη ΡῈ δεκάτη Ζ0 17 πέμποντες τὴν πομπὴν Q 
91 φόνου P! 92 χαϑαρεῦσαν vario modo corruptum in 8 
98 φϑόνου L! 



ΦΩΚΙΩΝ 36,3—838, 3 4ῇ 

ἐχϑροῖς ἔδοξε καὶ τὸ σῶμα τοῦ Φωκίωνος ἐξορίσαι, α. 318 

καὶ μηδὲ πῦρ ἐναῦσαι μηδένα πρὸς τὴν ταφὴν ᾿Ά4ϑη- 159 

γαίων. διὸ φίλος μὲν οὐδεὶς ἐτόλμησεν ἅψασθαι τοῦ 4 

σώματος, Κωνωπίων δέ τις, ὑπουργεῖν εἰϑισμένος τὰ 

.8 τοιαῦτα μισϑοῦ, κομισϑέντα τὸν νεκρὸν ὑπὲρ τὴν "EAsv- 

σῖνα πῦρ λαβὼν ἐκ τῆς Μεγαρικῆς ἔκαυσεν. 5j δὲ | Me- 
γαρικὴ] γυνὴ παροῦσα μετὰ τῶν ϑεραπαινίδων, ἔχωσε 

μὲν αὐτόϑι χῶμα κενὸν καὶ κατέσπεισεν, ἐνϑεμένη δὲ 

τῷ κόλπῳ τὰ ὀστᾶ, καὶ κομίσασα- νύκτωρ εἰς τὴν οἰκίαν, 

10 κατώρυξε παρὰ τὴν ἑστίαν, εἰποῦσα ,,col ὦ φίλη ἑστία - 

παρακατογίδεμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὸς. ἀγαϑοῦ λείψανα" σὺ δ᾽ 

αὐτὰ τοῖς (boda ἀπόδος ἠρίοις, ὅταν ᾿Αϑηναῖοι σω- -b 

φρονήσωσι.“" 
98. Καὶ μέντοι χρόνου βραχέος ORMOREPON. καὶ τῶν 

15 πραγμάτων διδασκόντων οἷον ἐπιστάτην καὶ φύλακα 

. σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης ὁ δῆμος ἀπώλεσεν, ἀν- 

δριάντα μὲν αὐτοῦ χαλκοῦν ἔστησαν, ἔϑαψαν δὲ δημο- 

σίοις τέλεσι τὰ ὀστᾶ. τῶν δὲ κατηγόρων ἉἈγνωνίδην μὲν 

αὐτοὶ ϑάνατον καταχειροτονήσαντες ἀπέκτειναν, ᾿Επί- 

20 κουρον δὲ καὶ Δημόφιλον ἀποδράντας ἔκ τῆς πόλεως 

ἀνευρὼν ὃ τοῦ Φωκίωνος υἱὸς ἐτιμωρήσατο. 

-' Τρῦτον οὔτε τἄλλα σπουδαῖον ἄνδρα γενέσϑαι φασί, 

καὶ παιδίσκης ἐρῶντα παρὰ πορνοβοσκῷ τρεφομένης, 

κατὰ τύχην Θεοδώρῳ τῷ ἀϑέῳ παραγενέσϑαι, λόγον &v e 

36 Δυκείῳ διαλεγομένῳ τοιοῦτον. ,,εἰ τὸ φίλον λύσασϑαι 

μὴ αἰσχρόν ἔστιν, οὐδὲ τὸ φίλην ὁμοίως {δ᾽ Σ; εἰ [δὲ] μὴ 

92 cf. ad p. 23, 15 . 

* $ ἐνάψαι Ἐν $ τὴν] τὸν Q 6 (y paix del. Sch. 8 καινὸν 
PQZ 15 ἠρείοις 1,1} 14 βραχέως 1,1] 11 ἔστησαν Ζ: ἀνέστησαν 
18 κατηγόρων] ῥητόρων Z | ἔἀγνωνίδη() L'PC 19 αὐτὸν Q 
90 ἀποδράσαντας L'F 22 φησὶν P! 95 λυκίω A. 90 φίλην’ 
ὁμοίως δ᾽ εἰ μὴ Ζ16.: φίλην ὁμοίως" εἰ δὲ μὴ codd. et editt. 
ὁμοίως del. Herw. ὁμοίως εἰ [δὲ] μὴ Li. . μὴ] umo? L!Z 

ex 

2 
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4 TO ἑταῖρον, οὐδὲ τὸ ἑταίραν." ϑέμενον οὖν ἑαυτῷ πρὸς 
MI 5 , M] /, e μι , M 

τὴν ἐπιϑυμίαν τὸν λόγον ὡς εὖ ἔχοντα, Aócaoau τὴν 

ἑταίραν. 

5 ᾿Αλλὰ τὰ μὲν περὶ Φωκίωνα πραχϑέντα τῶν περὶ 

Σωκράτην πάλιν ἀνέμνησε τοὺς “Ἕλληνας, ὡς ὁμοι- ς 

οτάτης ἐκείνῃ τῆς ἁμαρτίας ταύτης καὶ δυστυχίας τῇ 365 
πόλει γενομένης. 

à KATON 

1, Κάτωνι δὲ τὸ μὲν γένος ἀρχὴν ἐπιφανείας ἔλαβε 

καὶ δόξης ἀπὸ τοῦ προπάππου Κάτωνος, ἀνδρὸς ἕν δόξῃ 10 

καὶ δυνάμει μάλιστα “Ρωμαίων γενομένου δι’ ἀρετήν, 

ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γέγραπται. κατελείφϑη δὲ yo- 

e νέων ὀρφανὸς μετ᾽ ἀδελφοῦ Καιπίωνος καὶ Πορκίας 

ἀδελφῆς. ἦν δὲ καὶ Σερβιλία Κάτωνος ὁμομήτριος 

ἀδελφή. καὶ πάντες οὗτοι παρὰ Λιβίῳ Δρούσῳ τροφὴν 15 

καὶ δίαιταν εἶχον, ϑείῳ μὲν ὄντι τῆς μητρός, ἄγοντι δὲ 

τὴν πολιτείαν τότε" καὶ γὰρ εἰπεῖν δεινότατος ἦν, καὶ 

τἄλλα σώφρων ἀνὴρ ἔν τοῖς μάλιστα, καὶ φρονήματος 

οὐδενὶ “Ρωμαίων ὑφιέμενος. 

8 “Μέγεται δὲ Κάτων εὐθὺς ἐκ παιδίου τῇ τε φωνῇ xai so 
τῷ προσώπῳ καὶ ταῖς περὶ τὰς παιδιὰς διατριβαῖς ἦϑος 

ὑποφαίνειν ἄτρεπτον καὶ ἀπαϑὲς καὶ βέβαιον ἐν πᾶσιν. 

9 Plut. Cat. mai. 21, 7 Cic. Μυγ. 82. 66 Arch.22 Vell. 2, 86, 2 
Gell. 13,20, 11—14 Plin. n. h. 7,113 de vir. ill 80,1 18 cf. Münzer 
REIIA, 1775 16 Val. Max.3,1,2 de vir. ill. 80,1 

4 2 τὸν L! 6 ἐκείνης: corr. Rei. ταύτῃ CP? 18 Και- 
πίωνος Steph.: καππίωνος P'F καπίωνος cet. 15 λιβύω Z 
16 τῆς] πρὸς ΧΥ].; immo Plut. erravit 18 φρονήματι P 
21 τὰ παιδικὰ QL* mg. 



ΦΩΚΙΩΝ 38,4—5 KATON 1,1—2,1 41 

ἰσχύν τε γὰρ εἶχον αὐτοῦ παρ᾽ ἡλικίαν τελεσιουργὸν αἱ 4 

ὁρμαί, καὶ τοῖς κολακεύουσι τραχὺς ὧν καὶ προσάντης, 

ἔτι μᾶλλον ἐκράτει τῶν ἐκφοβούντων. ἦν δὲ καὶ πρὸς sf 

“γέλωτα κομιδῇ δυσκίνητος, ἄχοι μειδιάματος σπανίως 

s τῷ προσώπῳ διαχεόμενος, καὶ πρὸς ὀργὴν οὐ ταχὺς 

οὐδ᾽ ὀλισϑηρός, ὀργισϑεὶς δὲ δυσπαραίτητος. ὡς οὖν εἰς ς 

β τὸ μανϑάνειν ἧκε, νωϑρὸς ἦν ἀναλαβεῖν καὶ βραδύς, ἀνα- 

λαβὼν δὲ κάτοχος καὶ μνημονικός. ὃ δὴ καὶ πέφυκεν τ 

ἄλλως, τοὺς μὲν εὐφυεῖς ἀναμνηστικοὺς μᾶλλον εἶναι, 

10 μνημονικοὺς δὲ τοὺς μετὰ πόνου καὶ πραγματείας πα- 160 
87 5 ραδεχομένους᾽ γίνεται γὰρ οἷον ἔγκαυμα τῆς ψυχῆς τῶν 

μαϑημάτων ἕκαστον. ἔοικε δὲ καὶ τὸ δύσπειστον τῷ 58 

Κάτωνι ποιεῖν ἐργωδεστέραν τὴν μάϑησιν᾽ πάσχειν γάρ 

τι τὸ μανϑάνειν ἀτεχνῶς ἔστι, καὶ τὸ πείϑεσϑαι ταχὺ 

ὁ τοῖς ἧττον ἀντέχειν δυναμένοις συμβέβηκε. διὸ πεί- 

ϑονται μᾶλλον νέοι γερόντων, καὶ νοσοῦντες ὑγιαινόν- 

των, καὶ ὅλως ἐν οἷς τὸ ἀποροῦν ἀσϑενέστατόν ἔστι, 

ὁᾷστον τὸ προστιϑέμενον. τῷ μέντοι παιδαγωγῷ τὸν 10 

Κάτωνα πείϑεσθϑαι μὲν λέγουσι καὶ ποιεῖν ἅπαν τὸ προσ- 

40 ταττόμενον, ἑκάστου δὲ τὴν αἰτίαν ἀπαιτεῖν, καὶ τὸ διὰ 

τί πυνϑάνεσϑαι" καὶ γὰρ ἦν χαρίεις ὃ παιδαγωγὸς αὐὖ- Ὁ 

τοῦ, καὶ λόγον ἔχων τοῦ κονδύλου προχειρότερον, ὄνομα 

Σαρπηδών. | 

2. Ἔτι δὲ παιδὸς τοῦ Κάτωνος ὄντος, ἔπραττον oi 

Ὁ 

94 c.2, 1—6 Val. Max.3,1,2 de vir. ill. 80, 1 Cic. ad fam. 16, 
22,1 Schiche, Zu Cic. Briefen, Berol. 1905, 15 

1 εἶχεν L' αὐτοῦ om.Z ταχὺς A: τραχὺς PQZL!mg. 
7—12 νωϑρὸς --- ἕκαστον Phot. p. 395b 9 ἀναληπτικοὺς Cor., 
sed cf. Arist, de mem. 449b 6. 45324 10 μνημονευτικοὺς Z 
τόνου L' ἀναδεχομένους ZCFP* 11 Éxxovpyo: corr. Xyl. 
12 παϑημάτων A δύσπειστον L'C: δύσπιστον 19.14 γάρ τοι F F^ 
16 νοσοῦντες] ἀσϑενοῦντες L! 18 προτιϑέμονον L! 99 προ- 
χειρότατον Q 
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σύμμαχοι τῶν Ρωμαίων ὅπως μεϑέξουσι τῆς ἐν Ρώμῃ j 

2 πολιτείας". καί τις llouma(óuwc Σίλλων, ἀνὴρ πολεμι- 

κὸς καὶ μέγιστον ἔχων ἀξίωμα, τοῦ δὲ Δρούσου φίλος, 

κατέλυσε παρ᾽ αὐτῷ πλείονας ἡμέρας, ἐν αἷς γεγονὼς | 

τοῖς παιδίοις: συνήϑης, ,,ἄγ᾽ “εἶπεν ,,ὅὕπως ὑπὲρ ἡμῶν ὁ 

δεήσεσϑε τοῦ ϑείου συναγωνίσασϑαι περὶ τῆς πολι- | 

s τείας. “ὁ μὲν οὖν Καιπίων διαμειδιάσας énévevoe, τοῦ 

δὲ Κάτωνος οὐδὲν ἀποκριναμένου, καὶ βλέποντος eic 

οτοὺς ξένους ἀτενὲς καὶ βλοσυρὸν, ὁ ΠΙἊομπαίδιος .,σὺ 

δ᾽“ εἶπεν ,,ἡμῖν ὦ νεανία τί λέγεις; οὐχ οἷος εἶ τοῖς 10 

ξένοις συλλαμβάνεσϑαι πρὸς τὸν ϑεῖον ὥσπερ ὁ ἀδελ- 

«φός;" μὴ φϑεγγομένου δὲ τοῦ Κάτωνος, ἀλλὰ τῇ σιω- 
πῇ καὶ τῷ προσώπῳ δοκοῦντος ἀπολέγεσϑαι τὴν δέησιν, 

ἀράμενος αὐτὸν ὁ Πομπαίδιος ὑπὲρ ϑυρίδος ὡς ἀφή- 

σων, ὁμολογεῖν ἐκέλευεν, ἢ δίψειν ἔφασκεν, ἅμα τῇ v6 15 

φωνῇ τραχυτέρᾳ χρώμενος, καὶ ταῖς χερσὶν ἀπηρτημένον 

5 τὸ σῶμα πολλάκις ὑπὲρ τῆς ϑυρίδος κραδαίνων. ἐπεὶ 

δὲ πολὺν χρόνον οὕτω διεκαρτέρησεν ὁ Κάτων ἀνέπ- 
ἃ πληκτος καὶ ἀδεής, καταϑέμενος αὐτὸν ὁ Πομπαίδιος, 38 8 

ἡσυχῇ πρὸς τοὺς φίλους εἶπεν" ,,οἷον εὐτύχημα τῆς 20 

᾿Ιταλίας d (vv) παῖς οὗτός ἔστιν" εἰ δ᾽ ἀνὴρ ἦν, μίαν οὖκ 

ἂν οἶμαι ψῆφον ἡμῖν ἐν τῷ δήμῳ γενέσθαι.“ | 

e Πάλιν δὲ συγγενοῦς τινος ἔν γενεϑλίοις καλέσαντος 

ἐπὶ δεῖπνον ἄλλους τε παῖδας καὶ τοὺς περὶ Κάτωνα, 

σχολὴν ἄγοντες ἔν τινι μέρει τῆς οἰκίας ἔπαιζον αὐτοὶ 35. 
xaÜ' ἑαυτοὺς ἀναμεμειγμένοι νεώτεροι καὶ πρεσβύτεροι, 

9 τις om. AP' πΠομπαίδιος Σίλλων] cf. ad Plut. Mar. c. 88, 4 
adde CIL.1*770 τκαπίων codd.,cf. ad p.46,18 9 βλοσσυρὸν Q 
10 δ᾽ om. 4 : 14 ὡς om. P! 16 τε 0m.P! 19 καταϑέμενος --- 
Πομπαίδιος om.P!- ὁ temere om. Sint. ^21 ὅτι Sint. cl. Val. 
Max. hunc esse tam. parvum: ὁ codd. οὗτος ὁ παῖς Q 99. γί- 
νεσϑαι tacito Sint. 298 γενεϑλίω Q LL : 



ΚΑΤΩΝ 2,1—3,4 49 . 

- τὸ δὲ παιζόμενον ἦν δίκαι καὶ κατηγορίαι καὶ ἀγωγαὶ 

τῶν ἁλισκομένων. εἷς οὖν τῶν ἑαλωκότων παίδων εὖπρε- 1 

πὴς τὴν ὄψιν ὑπὸ πρεσβυτέρου παιδὸς ἀχϑεὶς εἴς τι 

δωμάτιον καὶ εἷοχϑείς, ἐπεκαλεῖτο τὸν Κάτωνα. ταχὺ se 

5 δὴ τὸ γινόμενον συνείς, ἧκεν ἐπὶ τὰς ϑύρας ὁ Κάτων, 

καὶ διωσάμενος τοὺς προεστῶτας καὶ διακωλύοντας, 

ἐξήγαγε τὸν παῖδα" καὶ μετ᾽ ὀργῆς ἔχων ἀπῆλϑεν οἴκαδε, 

καὶ παῖδες ἕτεροι συνηκολούϑησαν. 

8. Οὕτω δ᾽ ἦν περιβόητος, ὥστ᾽ ἐπειδὴ Σύλλας 

i0 τὴν παιδικὴν καὶ ἱερὰν ἱπποδρομίαν ἣν καλοῦσι Τροίαν 

ἐπὶ ϑέᾳ διδάσκων, καὶ συναγαγὼν τοὺς εὐγενεῖς παῖ- 

δας, ἀπέδειξεν ἡγεμόνας δύο, τὸν μὲν ἕτερον οἱ παῖδες 

ἐδέξαντο διὰ τὴν μητέρα, Μετέλλης γὰρ ἦν υἱὸς τῆς 

Σύλλα γυναικός, τὸν δ᾽ ἕτερον, ἀδελφιδοῦν ὄντα Π7|ομ- 3 

15 πηΐου, Σέξτον, o)x εἴων οὐδ᾽ ἐβούλοντο μελετᾶν οὐδ᾽ f 

ἕπεσϑαι, πυνϑανομένου δὲ τοῦ Σύλλα τίνα βούλοιντο, 

πάντες ἐβόησαν,,, Κάτωνα," [xai] ὅ τε Σέξτος αὐτὸς εἴξας 

παρῆκεν ὡς κρείττονι τὴν φιλοτιμίαν. 

Ἔτυχε δὲ καὶ φίλος àv ὁ Σύλλας πατρικὸς αὐτοῖς, 3 

40 καί ποτε καὶ προσηγάγετο καὶ προσωμίλησεν, ὀλίγοις 

πάνυ νέμων τὴν τοιαύτην φιλοφροσύνην διὰ βάρος καὶ 

ὄγκον ἧς εἶχεν ἀρχῆς καὶ δυνάμεως. μέγα δὴ ποιού- « 

μενος ὃ Σαρπηδὼν τοῦτο πρὸς τιμὴν ἅμα καὶ ἀσφά- 

λειαν, ἦγεν ἀσπασόμενον τὸν ἰζάτωνα συνεχῶς εἰς τὴν 761 
| 898 οἰκίαν τοῦ Σύλλα, μηδὲν τότε προσιδεῖν ἀσεβῶν χώρου 

19 c. 8, 3—6 Val. Max. 3, 1,2 

2? τῶν om.P'! 9 ἐπειδὴ QZP?: ἐπεὶ AP! 11 ϑέαν: corr. 
Cor. 12 ἀπέδειξαν P τὸν L!P: ὧν τὸν QZL' 15 σέξστον 
ZP*, iiem v.17 17 [xol] ὅ τε Zie.: καὶ ὁ μὲν Rei. καὶ ὁ Cor. 
καὶ ὅ ys Bekker Sint. 90 καί ποτε καὶ ZCP?: καί ποτε AP!Q 
231 τὴν om. A φᾷ τούτω L! $5 τότε εἰς τὸ πρ. αὖ vid. 1," 
τό γε pro τότε Rei. 

Plut. II, 10 [1686] 4 
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διαφέρουσαν ὑπὸ πλήϑους τῶν ἀγομένων καὶ στρεβλου- 

5 μένων. ἦν μὲν οὖν ἔτος ἐκεῖνο τῷ Κάτωνι τεσσαρεσκαι- 

δέκατον" ἰδὼν δὲ κεφαλὰς ἀνδρῶν ἐπιφανῶν λεγομένων 

ἐχκκομιζομένας, καὶ κρύφα τοὺς παρόντας ἐπιστένοντας, 

ἠρώτησε τὸν παιδαγωγόν, ὅ τι δὴ τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον 

e οὐδεὶς ἀποκτίννυσιν. εἰπόντος δ᾽ ἐκείνου , φοβοῦνται γὰρ 

αὐτὸν ὦ παῖ μᾶλλον ἢ μισοῦσι," ,,τί oOv'* εἶπεν ,,00x 

ἐμοὶ ξίφος ἔδωκας, ἵν᾽ αὐτὸν ἀνελὼν ἀπήλλαξα δουλείας 

τὴν πατρίδα; τοῦτον τὸν λόγον ἀκούσας ὃ Σαρπηδών, 

b ἅμα δὲ καὶ τὸ βλέμμα καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πιμπλά- 

μενον ὀργῆς καὶ μένους κατιδών, οὕτως ἔδεισεν, ὥστε τὸ 

λοιπὸν ἤδη προσέχειν ἀκριβῶς καὶ παραφυλάττειν, μή τι 

τολμήσῃ παραβολώτερον. 

s "Erw μὲν οὖν παιδάριον ὧν μικρόν, ἀπεκρίνατο τοῖς 
9 - 7 - ᾽ ' E ZAR ’ 4 ἐρωτῶσι τίνα φιλεῖ μάλιστα, τὸν ἀδελφόν" τίνα δεύτε- 

e , A 5 / A , / T P 

ρον, ὁμοίως τὸν ἀδελφόν, καὶ τρίτον, ἄχρι οὗ πολλάκις 

9 λέγοντος ἀπεῖπεν ὁ ἐρωτῶν. γενόμενος δ᾽ ἔν ἡλικίᾳ, 

μᾶλλον ἐβεβαίου τὴν πρὸς τὸν ἀδελφὸν εὔνοιαν. ἔτη γὰρ 

εἴκοσι γεγονώς, χωρὶς Καιπίωνος οὐκ ἐδείπνησεν, οὐκ 
5 , 5 5 iJ 5 “ , 5 3 / 

ἀπεδήμησεν, εἷς ἀγορὰν οὐ προῆλϑε. μύρον δ᾽ ἐκείνου 
e λαμβάνοντος, αὐτὸς παρῃτεῖτο᾽ καὶ τἄλλα τὰ περὶ τὴν 

10 δίαιταν ἦν ἀκριβὴς καὶ σύντονος. ὁ γοῦν αιπίων ἐπὶ 

σωφροσύνῃ καὶ μετριότητι ϑαυμαζόμενος, ὡμολόγει 

τοιοῦτος εἶναι πρὸς τοὺς ἄλλους ἐξεταζόμενος, .,ἀλλ᾽ 

ὅταν ἔφη (,,παρὰ τὸν Κάτωνος βίον παραβάλλω τὸν 

8 ἀνδρῶν ἐπιφανῶν CF: ἐπιφ. ἀ. cet. ἐπιπαφωνῶν L! et ut 
vid.P! 4 κομιξομένας Z ὅ ὅ τι] τί Zie. 6 ἀποκτείννυσιν L! 
7 ἢ μᾶλλον ἢ Q 10 αὐτοῦ πιμπλάμενον Ζ: πιμπλ. αὖτ. AP 
aA. om. 8 11 τὸ om. Q 19 φυλάττειν Z 18 τολμήσει 
L'P! 15 τίνα] τί L! 16 ἄχρις QZL?P* 17 ó om, P! 
18 ἐτῶν Z 19 καππ. À καπ. cet. item v. 22, cf. ad p. 46,13 
99 σύντομος Q γοῦν] δ᾽ οὖν Zie. 925 βίον om. Z παραβάλλω 
V^Sch.: παραβάλω 
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ἐμόν, οὐδὲν ἐμαυτῷ φαίνομαι Σιππίου διαφέρειν," τῶν 

ἐπὶ τρυφῇ τινα καὶ μαλακίᾳ περιβοήτων ὀνομάσας. 

4, 'O δὲ Κάτων ἐπειδὴ τὴν ἱερωσύνην ἔλαβε τοῦ 

Ἀπόλλωνος, μετοικήσας καὶ νειμάμενος μοῖραν τῶν πα- 

s τρῴων, ἑκατὸν εἴκοσι ταλάντων γενομένην, τὴν μὲν δίαι- 

ταν ἔτι μᾶλλον συνέστειλεν, ᾿Αντίπατρον δὲ Τύριον τῶν 
408 ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλοσόφων προσεταιρισάμενος, τοῖς ἦϑι- 

κοῖς μάλιστα καὶ πολιτικοῖς ἐνεφύετο δόγμασι, περὲ πᾶ- 

σαν μὲν ἀρετὴν ὥσπερ ἐπιπνοίᾳ τινὲ κατάσχετος γεγο- 

ιογώς, διαφόρως δὲ τοῦ καλοῦ τὸ περὲ τὴν δικαιοσύνην 

ἀτενὲς καὶ ἄκαμπτον eig ἐπιείκειαν ἢ χάριν ὑπερηγα- 

πηκώς. 

Ἤσκει δὲ καὶ τὸν ὀργανικὸν εἰς πλήϑη λόγον, ἀξιῶν 

ὥσπερ ἔν. πόλει μεγάλῃ τῇ πολιτικῇ φιλοσοφίᾳ καὶ 

μάχιμον εἶναί τι παρατρεφόμενον. οὐ μέντοι μεϑ᾽ ἑτέρων 

ἐποιεῖτο τὰς μελέτας, οὐδ᾽ ἠκροάσατο λέγοντος οὐδείς, 

ἀλλὰ καὶ πρός τινα τῶν ἑταίρων εἰπόντα ,.μέμφονταί 

σου Κάτων οἱ ἄνϑρωποι τὴν own, ,uóvov" ἔφη 

μὴ τὸν βίον. ἄρξομαι δὲ λέγειν, ὅταν μὴ μέλλω λέγειν 

so ἄξια σιωπῆς.“ ὅ. ἡ δὲ καλουμένη Hogxío βασιλικὴ τιμητι- 

κὸν ἦν ἀνάϑημα τοῦ παλαιοῦ Κάτωνος. εἰωθότες οὖν 

ἐκεῖ χρηματίζειν οἱ δήμαρχοι, καὶ κίονος τοῖς δίφροις 

ἐμποδὼν εἶναι δοκοῦντος, ἔγνωσαν ὑφελεῖν αὐτὸν ἢ μετα- 

στῆσαι. τοῦτο Κάτωνα πρῶτον sig ἀγορὰν ἄκοντα προ- 

45 ἤγαγεν᾽ ἀντέστη γὰρ αὐτοῖς, καὶ πεῖραν ἅμα τοῦ λόγου 

[^] 1 

4 Val. Max. 2,10,8 18 ὀργανικὸν λόγον] cf. R. Jeuckens, 
Plut. v. Chaer. u. d. Rhetorik, Strabburg 1907, 24sq. 480 Plut. 
Cat. mai. 19,3 Liv.39,44,7 de vir. ill. 47,5 Prisc. inst. 8, 78 

1 τῶν ZCL?!P!: τὸν L' P'Q, 2 περιβοήτων Z: περιβόητον APQ 
$ ἐπεὶ Q 6 (róv) Τύριον Rei. τῶν] τὸν L'! 89 καὶ del. 
Sch., cf. p. 134,4 . 23 δοκοῦντες L! 94 προήγαγεν ἄγοντα Z 

4 

P» 

LJ 
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s καὶ τοῦ φρονήματος δούς, ἔϑαυμάσϑη. καὶ γὰρ ὃ λόγος 
M] M] 3 A 5 A ^ 5 5 » 

ψεαρὸν μὲν οὐδὲν οὐδὲ κομψὸν εἶχεν, ἀλλ᾽ ἦν ὄρϑιος 
M A 3 M] , 5 M 5 ^ M] , 5 

καὶ περιπαϑὴς καὶ τραχύς. οὗ μὴν ἀλλὰ καὶ χάρις ἀγω- 

fyóc ἀκοῆς ἐπέτρεχε τῇ τραχύτητι τῶν νοημάτων, καὶ 

τὸ ἦϑος αὐτοῦ καταμειγνύμενον ἡδονήν τινα καὶ μειδία- s 

“μα τῷ σεμνῷ παρεῖχεν οὐκ ἀπάνϑρωπον. ἣ δὲ φωνὴ 
/, A 5 Led Y) M] M 39 - 

μεγέϑει μὲν (ἦν) ἀποχρῶσα καὶ διαρκὴς εἰς τοσοῦτον 

ἐξικέσϑαι δῆμον, ἰσχὺν δὲ καὶ τόνον ἄρρηκτον εἶχε καὶ 

ἄτρυτον᾽ ἡμέραν γὰρ ὅλην εἰπὼν πολλάκις οὐκ ἀπηγό- 

5 θευσε. τότε δ᾽ οὖν κρατήσας τῆς δίκης, πάλιν ἑαυτὸν eic 10 

762 τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἄσκησιν συνέστειλε. 
€ Kai διεπόνει τὸ σῶμα γυμνασίοις ἐνεργοῖς, ἐϑιζόμενος 

ἀνέχεσϑαι καὶ καύματα καὶ νιφετὸν ἀκαλύπτῳ κεφαλῇ, 
M] 7 9 - e - M e » Ds ^ ! καὶ βαδίζειν ἐν ταῖς ὁδοῖς πᾶσαν ὥραν ἄτερ ὀχήματος. 418 

ττῶν δὲ φίλων οἱ συνεκδημοῦντες ἵπποις ἐχρῶντο, καὶ 15 

πολλάκις ἑκάστῳ «παρέβαλλεν ὁ Κάτων ὃν μέρει προσ- 

8 διαλεγόμενος, περιπατῶν αὐτὸς ὀχουμένων. ϑαυμαστῇ 

δὲ καὶ παρὰ τὰς νόσους ὑπομονῇ μετ᾽ ἐγκρατείας ἐχρῆτο" 

πυρέττων γὰρ μόνος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ διημέρευε μηδένα προσ- 

ιέμενος, ἄχρι οὗ βέβαιον αἴσϑοιτο ὁᾳστώνγνην καὶ μετα- so 

βολὴν τοῦ νοσήματος. 
b 6. ᾽ν δὲ τοῖς δείπνοις ἔκληροῦτο περὶ τῶν μερί- 

Ócv' εἰ δ᾽ ἀπολάχοι, πρῶτον αἴρειν τῶν φίλων κελευόν- 

ς τῶν, ἔλεγε μὴ καλῶς ἔχειν ἀκούσης τῆς ᾿Αφροδίτης. καὶ 

1 Cic. Brut. 118 parad. prooem.1—3 Quintil.11,1,36 12 c.9, 
4. 13,2. 56,6 Pomp. 40, 2 Sen. ep. 104, 33 

ὃ περιπληϑὴς: corr. Cor. 4 τραχύτητι P: βραχύτητι 
6 τὸ σεμνὸν Q τὸν σεμνὸν L* 7 ἦν add.Sch. 8 εἶχεν ἄρ- 
ρηκτον Q 18 ἐϑιζόμενον corr. Sint. 15—17 τῶν δὲ --- ὀχου- 
μένων isdem fere verbis in c.9,4 repetita illic del. Sch., hic 
Sint.; immo. dormitavit Plut. 16 παρέβαλεν PM V^'F'M^ 
17 ὀχουμένωι L'P'! 18 παρὰ QZ: περὶ AP 19 ἑαυτὸν Z 
20 ἄχρις QZP* 1 
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κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἅπαξ ἐπιπιὼν [ἐπὶ τὸ δεῖπνον] ἀνέλυε, 

προϊόντι δὲ τῷ χρόνῳ μάλιστα προσίετο (v0 » πίνειν, ὥστε 

πολλάκις ἔν οἴνῳ διάγειν εἰς ὄρϑρον. αἰτίαν δ᾽ ἔλεγον 

οἱ φίλοι τούτου τὴν πολιτείαν καὶ τὰ δημόσια πράγ- 

s ματα, πρὸς οἷς ὅλας τὸν Κάτωνα τὰς ἡμέρας ὄντα, καὶ 

κωλυόμενον φιλολογεῖν, νύκτωρ καὶ παρὰ πότον συγγί- 

νεσϑαι τοῖς φιλοσόφοις. διὸ καὶ Μεμμίου τινὸς ἐν συλ- 

λόγῳ φήσαντος ὅλας τὸν Κάτωνα μεϑύσκεσθϑαι τὰς νύ- 

«vag, ὑπολαβὼν ó Κικέρων ,,ἐκεῖνο δ᾽ οὐ λέγεις εἶπεν 

χο»ὅτι καὶ τὰς ἡμέρας ὅλας κυβεύει; καϑόλου δὲ τοῖς 

τότε βίοις καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὃ Κάτων τὴν ἑναντίαν 

ὁδὸν οἰόμενος δεῖν βαδίζειν, ὡς οὖσι φαύλοις καὶ με- 

γάλης δεομένοις μεταβολῆς, ἐπεὶ πορφύραν ἑώρα τὴν 

κατακόρως ἐρυϑρὰν καὶ ὀξεῖαν ἀγαπωμένην, αὐτὸς ἐφό- 

15 ρεὲὶ τὴν μέλαιναν. πολλάκις δ᾽ ἀνυπόδητος καὶ ἀχίτων 

εἰς τὸ δημόσιον προΐει μετ᾽ ἄριστον, οὐ δόξαν ἐκ ταύ- 
της τῆς καινότητος ϑηρώμενος, ἀλλ᾽ ἐϑίζων ἑαυτὸν ἐπὶ 

τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνεσθαι μόνοις, τῶν δ᾽ ἄλλως ἀδό- 

ξων καταφρονεῖν. καὶ κληρονομίαν δ᾽ αὐτῷ προσγε- 

20 γομένην ἀνεψιοῦ Κάτωνος ἑκατὸν ταλάντων sig ἀργύ- 

oiov συναγαγών, παρεῖχεν ἄνευ τόκων χρῆσϑαι τῷ δεο- 
428 μένῳ τῶν φίλων" ἔνιοι δὲ καὶ χωρία καὶ ϑεράποντας 

αὐτοῦ διδόντος καὶ βεβαιοῦντος ὑπέϑεντο πρὸς τὸ δη- 

μόσιον. 

35 4. ᾿Επεὶ δ᾽ ὥραν ᾧετο πρὸς γάμον ἔχειν, οὐδεμιᾷ 

γυναικὶ συνεληλυϑώς, ἡρμόσατο “επίδαν, πρότερον μὲν 

2 Plin. ep. 3, 12, 2. 8 15 cf. infra c. 44, 1 Ascon. in Scaur. 
p.25 K.-S, Val. Max. 3,6, 1 , 

1 ἐπὶ τὸ δεῖπνον del. Zie., solum ἐπὶ del. Emp. πιών, ἔπειτα τὸ 
ὃ. Anon. τὸ om.Q 2 τὸ add.Rei. 8 εἰς] πρὸς Z 11 τοῖς om. 
Hutten 12 δεῖν om. ZCF 18 μόνον Z ἄλλων: corr. Zie. 
91 παρῆκεν Z 928 xol θεράποντας om. P! 88 ὑπετίϑεντο Zie. 
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ἐγγυηθεῖσαν Σκιπίωνι Μετέλλῳ, τότε δ᾽ ἀπειπαμένου 

τοῦ Σκιπίωνος καὶ τῆς ἐγγύης λυϑείσης σχολάζουσαν. 

o μὴν ἀλλὰ πρὸ τοῦ γάμου μεταμεληϑεὶς πάλιν ὃ Ι 

2 Σκιπίων καὶ πάντα ποιήσας, ἔλαβε τὴν κόρην. ó δὲ | 

Κάτων σφόδρα παροξυνϑεὶς καὶ διακαείς, ἐπεχείρησε s 
e μὲν ἐπεξελϑεῖν διὰ δίκης, ὡς δ᾽ οἱ φίλοι τοῦτ᾽ ἐκώλυ- 

σαν, ὀργῇ καὶ νεότητι τρέψας ἑαυτὸν eic ἰάμβους, πολλὰ 

τὸν Σχιπίωνα καϑύβρισε, τῷ πικρῷ προσχρησάμενος 

τοῦ Ἀρχιλόχου, τὸ δ᾽ ἀκόλαστον ἀφεὶς καὶ παιδαριῶ- 

8 δὲς. ἔγημε δ᾽ Avia» Σερρανοῦ ϑυγατέρα, καὶ ταύτῃ 10 
πρώτῃ συνῆλθεν, οὐ μόνῃ δέ, καϑάπερ ΔΛαίλιος ὁ 

Σκιπίωνος ἑταῖρος" ἀλλ᾽ εὐτυχέστερος ἐκεῖνος, év πολ- 

λοῖς οἷς ἐβίωσε χρόνοις μίαν ἣν ἔγημεν ἐξ ἀρχῆς γνοὺς 

γυναῖκα. 

α.72 S. Τοῦ δὲ δουλικοῦ πολέμου συνεστῶτος, ὃν Σπαρτά- 15 

κείον ἐκάλουν, l'éAAMoc μὲν ἐστρατήγει, Κάτων δὲ τῆς 

στρατείας μετεῖχεν ἐϑελοντὴς διὰ τὸν ἀδελφόν" ἐχιλιάρχει 

fs γὰρ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Καιπίων. καὶ χρήσασϑαι μὲν εἰς 
ὅσον ἐβούλετο τῇ προϑυμίᾳ καὶ ἀσκήσει τῆς ἀρετῆς οὐχ 

ὑπῆρξεν αὐτῷ διὰ τὸ μὴ καλῶς στρατηγεῖσϑαι τὸν πόλε- 20 

μον, ἄλλως δὲ παρὰ πολλὴν μαλακίαν καὶ τρυφὴν τῶν éxet 

στρατευομένων ἐπιδεικνύμενος εὐταξίαν καὶ [ἀναγκαίαν] 

ἀνδρίαν καὶ τὸ ϑαρραλέον ἔν πᾶσι καὶ ξυνετόν, ἐδόκει 

768 s μηϑὲν ἀποδεῖν τοῦ παλαιοῦ Κάτωνος. ὁ δὲ ] ἕλλιος ἀρι- 

ὅ cf. c. 57,8 

1 owuzíov. LP!: σκηπίωνι QZP*, item porro 8 πάλιν 
μεταμεληδεὶς Q πάλιν μεταβληϑεὶς Z 10 δὲ om, ΡΖ Σερ- 
ρανοῦ Ellendt: σωρανοῦ vel σωρρανοῦ vel σωραννοῦ codd. 
11 πρῶτον: corr. Mulder 16 σπαρτάκιον L'P!'Q 17 στρα- 
τείας QZP?: στρατηγίας A στρατηγείας P' 18 καὶ πίων hic 
L': καπίων vel καππίων cet., cf. ad p. 46,18 90 ἑαυτῶι P 
32 ἀναγκαίαν del. Zie. 48 ἀνδρείαν A (ἐγκράτειαν pro &voyx. 
ἀνδρ. Emp. Sint) róom.Q 24 μηδὲν QZP* ἀριστείας: corr. Sint. 
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στεῖα καὶ τιμὰς αὐτῷ διαπρεπεῖς ἔγραψεν, ἃς ἐκεῖνος a.72 

οὐκ ἔλαβεν οὐδὲ προσήκατο, φήσας ἄξιον μηϑὲν εἰργά- 

σϑαι τιμῶν. 
45. "Ex τε δὴ τούτων ἀλλόκοτος ἐδόκει, καὶ νόμου γρα- « 

5 φέντος, ὅπως τοῖς παραγγέλλουσιν εἷς ἀρχὴν ὀνοματο- 

λόγοι μὴ παρῶσι, χιλιαρχίαν μετιὼν μόνος ἐπείϑετο τῷ 

γόμῳ" καὶ δι αὑτοῦ ποιησάμενος ἔργον ἀσπάζεσθαι καὶ 5 

προσαγορεύειν τοὺς ἐντυγχάνοντας, οὐδ᾽ αὐτοῖς ἀνεπα- 

χϑὴς ἦν τοῖς ἐπαινοῦσιν, ὅσον μᾶλλον ἐνόουν τὸ καλὸν ὧν 

10 ἐπετήδευε, τὸ δυσμίμητον αὐτῶν βαρυνομένοις. 

9. ᾿4ποδειχϑεὶς δὲ χιλίαρχος, eic Μακεδονίαν ἔπέμ- 2.57 

zero πρὸς ᾿Ῥούβριον τὸν στρατηγόν. ἔνϑα δὴ λέγεται, τῆς b 

γυναικὸς ἀχϑομένης καὶ δακρυούσης, ἕνα τῶν φίλων 

τοῦ Κάτωνος Μουνάτιον εἰπεῖν: ὦ Arv ϑάρσει: 

15 τοῦτον ἐγώ σοι φυλάξω" “ ,,πάνυ μὲν οὖν, φάναι τὸν 3 

Κάτωνα καὶ προελϑόντων μιᾶς ἡμέρας ὁδόν, εὐϑὺς εἰ- 

σεῖν μετὰ τὸ δεῖπνον ,,ἄγ᾽ ὅπως ὦ Μουνάτιε τῇ Act- 

λίᾳ τὴν ὑπόσχεσιν ἐμπεδώσεις, μήϑ᾽ ἡμέρας ἐμοῦ μήτε 

γυκτὸς ἀφιστάμενος. ἔκ δὲ τούτου δύο κλίνας εἷς 3 

20 ταὐτὸ δωμάτιον ἐκέλευσε τίϑεσϑαι, καὶ τὸν Μουνάτιον 

οὕτως ἀεὶ καϑεύδειν, μετὰ παιδιᾶς φυλασσόμενον ὑπὸ 

τοῦ Κάτωνος. εἵποντο δ᾽ αὐτῷ πεντεκαίδεκα μὲν oi-4 

κέται, δύο δ᾽ ἀπελεύϑεροι, φίλοι δὲ τέσσαρες. ὧν 

ὀχουμένων ἵπποις, αὐτὸς ἀεὶ περιπατῶν ἑκάστῳ παρ- ο 

92 cf. Val. Max. 4, 3, 12 

1 διατιμὰς αὐτῶ διέγραψεν εὐπρεπεῖς Q $2 μηδὲν P ἐρ- 
γάσασϑαι Q 6 καὶ roig Q εἰς] ὡς L! 6 ἐπέϑετο: corr. 
Am. 7 δι᾿ αὐτοῦ AP!: διὰ τοῦτο QF* διὰ τοῦτο αὐτοῦ M^P? 
12 δούμβριον Z δούμβιον CF τὸν ne deleas, intellige *proprae- 
lorem eius provinciae" 16 προελϑόντων A: προσελϑόντα P 
προελθόντα cet. εἶπεν L' 18 ἐμπεδώσης: corr. Cob. ἐμοῦ] 
ὁμοῦ ΑΖ 420 ἐκέλευε per errorem Sint. 988,94 ὧν ὀχουμένων 
κτλ.) cf. ad p. 52, 15 
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a.6; 5 ἔβαλλεν ἔν μέρει προσδιαλεγόμενος. ἐπεὶ δ᾽ ἧκεν εἰς 

τὸ στρατόπεδον, πλειόνων ταγμάτων ὄντων ἑνὸς do- 

χων ἀποδειχϑεὶς ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ, τῆς μὲν ἰδίας ἀρε- 

τῆς μιᾶς οὔσης μικρὸν ἔργον ἡγεῖτο καὶ οὐ ἵ βασιλικὸν 

τὴν ἐπίδειξιν, αὑτῷ δὲ ποιῆσαι τοὺς ἀρχομένους ὁμοί- 5 

ους μάλιστα φιλοτιμούμενος, οὐ τὸν φόβον ἀφεῖλε τῆς 

e ἐξουσίας, ἀλλὰ προσέϑηκε τὸν Aóyow d πείϑων περὶ 

ἑκάστου καὶ διδάσκων, ἑπομένης τιμῆς καὶ κολάσεως, 

χαλεπὸν ἦν εἰπεῖν, πότερον εἰρηνικοὺς μᾶλλον ἢ πολε- 

μικούς, καὶ προϑυμοτέρους ἢ δικαιοτέρους παρεσκεύασε 10 

ἂττοὺς ἄνδρας" οὕτως ἐφαίνοντο φοβεροὶ μὲν τοῖς πολε- 

μίοις, ἥμεροι δὲ τοῖς συμμάχοις, ἄτολμοι δὲ πρὸς τὸ 448 

8 ἀδικεῖν, φιλότιμοι δὲ πρὸς τοὺς ἐπαίνους. οὗ δ᾽ ἥκι- 

στα Κάτων ἐπεμελήϑη, τοῦτο πλεῖστον ὑπῆρχεν αὐτῷ, 

καὶ δόξα καὶ χάρις καὶ ὑπερβάλλουσα τιμὴ καὶ φιλο- 15 

9 φροσύγη παρὰ τῶν στρατιωτῶν. ἃ γὰρ ἑτέροις ἐπέτατ- 

τεν, ἑκουσίως διαπονῶν, καὶ στολὴν μὲν καὶ δίαιταν καὶ 

πορείαν ἐκείνοις μᾶλλον ἢ τοῖς ἄρχουσιν ὁμοιούμενος, 

ἤϑει δὲ καὶ φρονήματι καὶ λόγῳ πάντας ὑπεραίρων 

τοὺς αὐτοκράτορας καὶ στρατηγοὺς προσαγορευομένους, 30 

ἔλαϑε διὰ τούτων ἅμα τὴν πρὸς αὑτὸν εὔνοιαν (ἐν) ερ- 

οε:ογασάμενος τοῖς ἀνδράσιν. ἀρετῆς γὰρ ἀληϑινὸς οὐκ ἐγ- 

γίνεται ζῆλος ἢ δι’ ἄκρας τοῦ παραδιδόντος εὐνοίας καὶ 

τιμῆς" οἱ δ᾽ ἄνευ τοῦ φιλεῖν ἐπαινοῦντες τοὺς ἀγαϑοὺς ai- 

δοῦνται {μὲν τὴν δόξαν αὐτῶν, οὐ ϑαυμάζουσι δὲ τὴν 

ἀρετὴν οὐδὲ μιμοῦνται. 

5 

1 διαλεγόμενος QH! προσλεγ. M^ διαπροσλεγ. F^ 4 οὐ πᾶσιν 
ἱκανὸν Kurtz οὐκ ἀνύσιμον Sint. καίτοι βασιλικὸν Ri. οὐχ 
ἡγεμονικὸν Zie. οὐκ ἀρχικὸν Latte ὕ αὐτῶι codd. plurimi 
10 καὶ Sch.: ἢ 14 ὑπῆρχεν αὐτῶι ZCFP?: αὐτῶν ὑπῆρχε AP!Q 

, 11 διαπονῶν (obróg) Zie. 19--90 ἤϑει---προσαγορευομένους om. Q, 
91 αὐτὸν codd. ἐργασάμενος : ΒΌΡΡΙ. Rei. 48 ἢ] sí μὴ Anon. 
παραινοῦντος Herw. 95 μὲν 886, Sol. : 
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| 10. Πυϑόμενος δ᾽ ᾿Αϑηνόδωρον τὸν ἐπικαλούμενον α. 67 

| Κορδυλίωνα, μεγάλην ἕξιν ἐν τοῖς Στωΐκοῖς λόγοις Eyov- 

τα, διατρίβειν περὶ Πέργαμον, ἤδη γηραιὸν ὄντα, καὶ 

πάσαις ἐρρωμενέστατα ταῖς ἡγεμονικαῖς καὶ βασιλικαῖς 

s συνηϑείαις καὶ φιλίαις διαμεμαχημένον, οὐδὲν ero πέμ- 5 

πων καὶ γράφων περαίνειν πρὸς αὐτόν, ἀλλ᾽ ἔχων παρὰ 

τοῦ νόμου δεδομένην ἀποδημίαν δυεῖν μηνῶν, ἔπλευσεν 

εἰς τὴν ᾿Ασίαν ἐπὶ τὸν ἄνδρα, πιστεύων τοῖς ἐν αὑτῷ f 

καλοῖς μὴ ἀτυχήσειν τῆς ἄγρας. συγγενόμενος δὲ καὶ 

10 καταγωνισάμενος καὶ μεταστήσας ἔκ τῆς προαιρέσεως 

αὐτόν, ἧκεν ἄγων εἰς τὸ στρατόπεδον περιχαρὴς καὶ 

μεγαλοφρονῶν, ὥς τι κάλλιστον ἡρηκὼς καὶ λαμπρότε- 

ρον, ὧν Πομπήϊος τότε καὶ Δεύκολλος &Üvów καὶ βασι- 

λειῶν κατεστρέφοντο, σὺν ὅπλοις περιϊόντες. 

ὧν» 

15 11. Ἔτι δ᾽ αὐτοῦ περὶ τὴν στρατείαν ὄντος, ὃ ἀδελφὸς 

eic τὴν ᾿Ασίαν βαδίζων ἐνόσησε περὶ Θράκην ἐν Αἴνῳ. 

458 καὶ γράμματα μὲν εὐθὺς ἧκε πρὸς τὸν Κάτωνα" χειμῶνος » 164 

δὲ πολλοῦ κατέχοντος τὴν ϑάλατταν, καὶ νεὼς ἱκανῆς 
, M /, 5 ^ e 7 / , /, 

μεγέϑει μὴ παρούσης, eic μικρὰν ὁλκάδα μόνον δύο φί- 

20 Aovc καὶ τρεῖς οἰκέτας ἀναλαβών, ἔκ Θεσσαλονίκης ἀνή- 

χϑη καὶ παρ᾽ οὐδὲν ἐλϑὼν καταποντωθϑῆνγναι, τύχῃ τινὶ 
/ M 5, / m€ / 9 παραλόγῳ σωϑεὶς ἄρτι τεϑνηκότος τοῦ Καιπίωνος, ἔμπα- 

ϑέστερον ἔδοξεν ἢ φιλοσοφώτερον ἐνεγκεῖν τὴν συμφο- 

1 c. 10 mor. 777a Strab. 14, 674 Plin.n. ἢ, 7,113 (— Solin. 
1,122) 

2 λόγοις om. A!CF ὅ διαμεμηχανημένον: corr. Br. πέμ- 
πεῖν καὶ γράφειν Q 6 περανεῖν Ri. πρὸς αὐτὸν om. ΟΕ; 
fort. ante περαίνειν collocandum 8 αὐτῶν codd. 9 ἀποτυχή- 
σειν Ῥ 11: ἄγων om. P! 185 κάλλιον CFSch. 18 λεύκολλος, 
λεύκουλος, λεύκουλλος, λούκουλος, λούκουλλος codd. 18 στρα- 
τηγίαν: corr. Rei. 18 καὶ om. P 19 μικρὰν (ἐμβὰς) Zie. 
δύο μόνον CF 20 παραλαβὼν CF 5928 καπίωνος (καππ. P!): 
cf. ad p.46, 13 
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a.67 pv, οὐ μόνον κλαυϑμοῖς καὶ περιπτύξεσι τοῦ νεκροῦ καὶ 

βαρύτητι λύπης, ἀλλὰ καὶ δαπάνῃ περὶ τὴν ταφὴν καὶ 

πραγματείαις, ϑυμιαμάτων καὶ ἱματίων πολυτελῶν συγ- 

b κατακαέντων, καὶ μνήματος ξεστοῦ λίϑων Θασίων ἀπὸ ἶ 

ταλάντων ὀκτὼ κατασκευασϑέντος ἐν τῇ Αἰνίων ἀγορᾷ. 5  . 

« ταῦτα γὰρ [ἔνιοι] ἐσυκοφάντουν πρὸς τὴν ἄλλην ἀτυ- ; 

φίαν τοῦ Κάτωνος, οὐ καϑορῶντες ὅσον àv τῷ πρὸς 

ἡδονὰς καὶ φόβους καὶ δεήσεις ἀναισχύντους ἀγνάμπτῳ 

καὶ στερρῷ τοῦ ἀνδρὸς. τὸ ἥμερον ἐνῆν καὶ φιλόστοργον. 

5 εἰς δὲ ταῦτα καὶ πόλεις αὐτῷ καὶ δυνάσται πολλὰ κατὰ 10 

τιμὴν τοῦ τεϑνεῶτος ἔπεμπον, ὧν ἐκεῖνος χρήματα μὲν 

παρ᾽ οὐδενὸς ἐδέξατο, ϑυμιάματα δὲ καὶ κόσμον ἐλάμ- 

epave, {τὴν τιμὴν ἀποδιδοὺς τοῖς πέμπουσι. τῆς δὲ 

κληρονομίας sig αὐτόν τε καὶ τὸ ϑυγάτριον τοῦ Kou- 

οπίωνος ἡκούσης, οὐϑὲν ὧν ἀνάλωσε περὶ τὸν τάφον 15 

τ ἀπήτησεν ἐν τῇ νεμήσει. καὶ ταῦτα πράξαντος αὐτοῦ καὶ 

Ἱπράττοντος ἦν ὁ γράψας, ὅτι κοσκίνῳ τὴν τέφραν τοῦ 

γεκροῦ μετέβαλε καὶ διήϑησε, χρυσίον ζητῶν κατακεκαυ- 

8 μένον. οὕτως οὐ τῷ ξίφει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ γραφείῳ 

τὸ ἀνυπεύϑυνον καὶ ἀνυπόδικον Ἷ ἐπίστευσεν. 30 

12. ᾿Επεὶ δὲ τέλος εἶχεν v) στρατεία τῷ ΚἊάτωνι, 

προεπέμφϑη «μὲν» o)x εὐχαῖς, ὃ κοινόν ἔστιν, οὐδ᾽ 

ἐπαίνοις, ἀλλὰ δάκρυσι καὶ περιβολαῖς ἀπλήστοις, ὕποτι- 

1 μόνον Α: μόνον δὲ P μόνον γὰρ QZ κλαυϑμοῖς (χρησά- 
μενος vel {ἐχρήσατο recepto γὰρ vel sim. Zie. 2 δαπάνης 
L'P! 3 πραγματίαις L! πραγματείας P! αὖ vid. συγκαέντων P 
4 ξεστῶν Rei. 8$ αἰωνίων Ἐ ἐνίων F 6 ἔνιοι del. Zie. cl. 
p.45,6 ἐσυκοφάντουν ἔνιοι Benseler ἄλλην (ἀφορῶντες Rei. 
18 τὴν add. Rei. 14 τε om. P τὸ om. Δ καπίωνος codd. 
(τοῦ καπ. om. P!) 18 ἀνήλωσε AQ 10.17 καὶ πράττοντος] 
καὶ παϑόντος Kurtz καίπερ ἀποροῦντος Latte 18 διέβαλε 61, 
συγκατακεκ. Herw. 40 τὸ Br.:v0v ἐπίστευεν AP! ἐπέστιξεν 
Rei. ἐφόνευσεν vel ἐπέσφαξεν Herw. ἐπέστησεν Latte εἶναι vel 
ὑπάρχειν excidisse putat Ri. 995 uiv add. Emp. οὐδ᾽ ἐπαί- 
voig om. Q ἀπλείστοις L! et fort. P! ἀπλάστοις Sol. 
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ϑέντων và ἱμάτια τοῖς ποσὶν 7j βαδίζοι, καὶ καταφιλούν - 

των τὰς χεῖρας, ἃ τῶν αὐτοκρατόρων ὀλίγοις μόλις 

46 8 ἐποίουν oi τότε “Ῥωμαῖοι. d 

Βουληϑεὶς δὲ πρὸ τοῦ πολιτείᾳ προσελϑεῖν, ἅμα μὲν 2 

5 πλανηϑῆναι xcÜ' ἱστορίαν τῆς Ασίας, καὶ γενέσθαι a.c 

ϑεατὴς ἠἡϑῶν καὶ βίων καὶ δυνάμεως τῆς περὶ ἕκάστην 

ἐπαρχίαν, ἅμα δὲ τῷ Γαλάτῃ Δηϊοτάρῳ, διὰ ξενίαν καὶ 

φιλίαν πατρῴαν δεομένῳ πρὸς αὐτὸν ἐλϑεῖν, μὴ ἀχαρι- 

στῆσαι, τοῦτον τὸν τρόπον ἐποιεῖτο τὴν ἀποδημίαν. 

10 προὔπεμπεν ἅμ᾽ ἡμέρᾳ τὸν ἀρτοποιὸν καὶ τὸν μάγειρον, 

ὅπου καταλύσειν ἔμελλεν. οἵ δὲ πάνυ κοσμίως καὶ μεϑ᾽ 

ἡσυχίας εἰσελϑόντες ἂν εἷς τὴν πόλιν, εἰ μηδεὶς τύχοι 

τῷ Κάτωνι φίλος ὧν αὐτόϑι πατρῷος ἢ γνώριμος, ἐν 

πανδοκείῳ τὴν ὑποδοχὴν αὐτῷ παρεσκεύαζον, ἐνοχλοῦν - 

15 τες οὐδενί, πανδοκείου δὲ μὴ ὄντος, οὕτως πρὸς τοὺς, 

ἄρχοντας τραπόμενοι ξενίαν ἐλάμβανον, ἀγαπῶντες τὴν 

δοϑεῖσαν. πολλάκις δ᾽ ἀπιστούμενοι καὶ περιορώμενοι διὰ 

τὸ μὴ ϑορύβῳ μηδ᾽ ἀπειλῇ ταῦτα πράσσειν πρὸς τοὺς 

ἄρχοντας, ὑπὸ τοῦ Κάτωνος ἄπρακτοι κατελαμβάνοντο, 

40 καὶ μᾶλλον αὐτὸς ὀφϑεὶς ὠλιγωρεῖτο, καὶ παρεῖχεν ἐπὶ 

τῶν φορτίων σιωπῇ καϑεζόμενος ὑπόνοιαν ἀνϑρώπου 

ταπεινοῦ καὶ περιδεοῦς. o0 μὴν ἀλλὰ καὶ προσκαλούμενος 

αὐτοὺς εἰώϑει λέγειν .,(ὦ μοχϑηροί, μεταβάλεσϑε ταύ- 

τῆς τῆς κακοξενίας. οὐ πάντες ὑμῖν ἀφίξονται Κάτωνες. 

40 ἀμβλύνατε ταῖς φιλοφροσύναις τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν, τὶ 

δεομένων προφάσεως ἵνα βίᾳ λαμβάνωσιν, ὡς παρ᾽ ἕκόν- 

TOY μὴ τυγχάνοντες.“ ἡ j | 

4 (rjj? πολιτείᾳ hei, sed cf. mor. 1088 προελθεῖν P! 
8 ἐλϑεῖν ἢ μὴ Α 12 ἂν del Zie. cum Β τύχη PZ 14 ómo- 
δοχὴν L'P*ZCF: ὑπομονὴν L!P! ὑπεροχὴν L!mg.Q 15 οὔ- 
vog {δὴν Zie. cl. v. 12 88 μεταβάλεσϑε ΔῈ“: μεταβάλλεσϑε 
96 αὐτῶν APZBCF: τῶν MV^Sint. ἀνθρώπων Rei. 26 ἵνα 

(μὴν Sauppe 
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a.64 18. Ἔν δὲ Συρίᾳ xoi γελοῖόν τι λέγεται παϑεῖν. 

βαδίζων γὰρ εἰς ἈΑντιόχειαν, εἶδε περὶ τὰς πύλας ἔξω 

πλῆϑος ἀνϑρώπων ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ παρακεκριμέ- 

vov, ἐν οἷς ἔφηβοι μὲν χωρὶς ἐν χλαμύσι καὶ παῖδες 

ἑτέρωϑι κοσμίως εἱστήκεσαν, ἐσϑῆτας δὲ καϑαρὰς ἔνιοι τὦὦὦ 

765 καὶ στεφάνους εἶχον, ἱερεῖς ϑεῶν ὄντες ἢ ἄρχοντες. | 

5 πάντων οὖν μᾶλλον οἴηϑεὶς ὁ Κάτων αὐτῷ τινα πράτ- 

τεσϑαι τιμὴν καὶ δεξίωσιν ὑπὸ τῆς πόλεως, ὠργίζετο μὲν 478 

τοῖς προπεμφϑεῖσι τῶν ἰδίων, ὡς μὴ κωλύσασιν, ἐπκέ- 

λευσε δὲ καταβῆναι τοὺς φίλους, καὶ πεζῇ προΐει μετ᾽ i10 

s αὐτῶν. ὡς δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν, ὃ πάντα διακοσμῶν ἐκεῖνα 

καὶ τὸν ὄχλον εἰς τάξιν καϑιστάς, ἀνὴρ πρεσβύτερος 

ἤδη, ῥάβδον ἐν τῇ χειρὶ καὶ στέφανον κρατῶν, ἀπήντησε 

τῷ Κάτωνι πρὸ τῶν ἄλλων, καὶ μηδ᾽ ἀσπασάμενος ἠρώ- 

τα, ποῦ Δημήτριον ἀπολελοίπασι, καὶ πηνίκα παρέσται. 15 
1 Πομπηΐου δ᾽ ἦν γεγονὼς ὃ Δημήτριος οἰκέτης" τότε δὲ 

Ὁ πάντων ὡς ἔπος εἰπεῖν ἀνϑρώπων εἰς ΠΠ]ομστήϊον ἀπο- 

βλεπόντων, ἐϑεραπεύετο παρ᾽ ἀξίαν, μέγα παρ᾽ αὐτῷ 

5 δυνάμενος. τοῖς μὲν οὖν φίλοις τοῦ Κάτωνος γέλως 

ἐνέπεσε τοσοῦτος, ὥστ᾽ ἀναλαβεῖν ἑαυτοὺς οὐκ ἐδύναν- 30 

το, διὰ τοῦ πλήϑους ἅμα βαδίζοντες, ὁ δὲ Κάτων τότε 

μὲν ἰσχυρῶς διατραπείς, ,,ὦ τῆς κακοδαίμονος“ ἔφη ,,πό- 

, Asoc, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἐφϑέγξατο᾽ χρόνῳ δ᾽ ὕστερον εἰώ- 

ϑει γελᾶν καὶ αὐτὸς ἐπὶ τούτῳ, καὶ διηγούμενος καὶ μνη- 

μονεύων. 36 

14, Οὐ μὴν ἀλλὰ Πομπήϊος αὐτὸς ἐπέστρεψε τοὺς 

ἀνϑρώπους, οὕτω πλημμελοῦντας eig τὸν Κάτωνα δι᾿ 

1 9.18 Plut. Pomp. 40, 1---ὅ Iulian. Misop. p. 358 Sp. 

4 χλανίσι Cob. & ἑτέρωϑεν Cob. Sint. εἱστήκεισαν QZ 
7 παντὸς Sol. 17 βλεπόντων Z 19 μὲν om.L! 20 ἑαυ- 
τοὺς PL!: αὐτοὺς 



ΚΑΤΩΝ 13,1—14,8 En 

ἄγνοιαν. ὡς yàp εἰς "Egeoov ἐλϑὼν ἐπορεύετο πρὸς 2.94 

αὐτόν, ἀσπασόμενος πρεσβύτερον ὄντα, καὶ δόξῃ πολὺ c 

προήκοντα, καὶ δυνάμεων τότε μεγίστων ἡγούμενον, 

ἰδὼν ὁ Πομσήϊος οὐκ ἔμεινεν, οὐδ᾽ εἴασε καϑεζομένῳ 

5 προσελϑεῖν, ἀλλ᾿ ὥς τινι τῶν κρειττόνων ἀναϑορὼν 

ἀπήντησε, καὶ τὴν δεξιὰν ἐνέβαλε. καὶ πολλὰ μὲν εὐϑὺς 

ἐν τῷ φιλοφρονεῖσθαι καὶ ἀσπάζεσϑαι παρόντα, πλείω 

δ᾽ ἔτι μεταστάντος ἐγκώμια διῆλθεν αὐτοῦ τῆς ἀρετῆς, 

ὥστε πάντας ἐπιστρεφομένους καὶ προσέχοντας ἤδη τῷ 

10 Κάτωνι, ϑαυμάζειν ἐξ ὧν πρότερον κατεφρονεῖτο, καὶ 

«τὴν πρᾳότητα καὶ μεγαλοψυχίαν ἀναϑεωρεῖν. καὶ γὰρ 4 

ἡ Πομπηΐου σπουδὴ περὶ αὐτὸν οὖκ ἐλάνϑανε ϑεραπεύ- d 

488 ovroc οὖσα μᾶλλον ἢ φιλοῦντος, ἀλλ᾽ ἔγνωσαν ὅτι 

ϑαυμάζει μὲν παρόντα, χαίρει δ᾽ ἀπερχομένῳ. τοὺς 

15 γὰρ ἄλλους νέους, ὅσοι παρ᾽ αὐτὸν ἀφικγοῦντο, φιλο- 

τιμούμενος κατεῖχε καὶ πείϑων αὑτῷ συνεῖναι, τοῦ δὲ 

Κάτωνος οὐδὲν ἐδεήϑη τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ὥσπερ οὐκ ἀνυπ- 

εύϑυνος ἄρχων ἐκείνου παρόντος, ἐξέπεμψεν ἄσμενος, 

μόνῳ σχεδὸν ἐκείνῳ τῶν εἰς “Ῥώμην πλεόντων τὰ τέκνα 

30 καὶ τὴν γυναῖκα παρακαταϑέμενος, ἄλλως (T » αὐτῷ προσ- 

ἥκοντα καὶ διὰ συγγένειαν. ἔκ τούτου δόξα καὶ σπου- 

δὴ καὶ ἅμιλλα περὶ αὐτὸν ἦν τῶν πόλεων, καὶ δεῖπνα 

καὶ κλήσεις, ἐν οἷς τοὺς φίλους ἐκέλευε προσέχειν αὖ- 

τῷ μὴ λάϑῃ βεβαιώσας τὸν Κουρίωνος λόγον. ὃ γὰρ 

25 Κουρίων, ἀχϑόμενος τῷ αὐστηρῷ τοῦ Κάτωνος, φίλου 

καὶ συνήϑους ὄντος, ἠρώτησεν αὐτὸν ti πρόϑυμός ἔστι 

μετὰ τὴν στρατείαν γενέσϑαι τῆς ᾿Ασίας ϑεατής. τοῦ δὲ 

»»καὶ πάνυ“ φήσαντος, ,,εὖ λέγεις“' εἶπεν ὁ Κουρίων, ,,ἡδίων 

eo 
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.1 γὰρ om. L'* Ἔφεσον] errare Plut. docet Drumann-Groebe 
V168 4 ἀσπασάμενος P!F*F πολὺ Aldina: πολλῇ 8 προσή- 
κοντὰ P! 4 (ἀνδέμεινεν 216. 10 ϑαυμαστὴν δὶ. 11 τὴν add.Cor. 
16 πείϑων Sint.: ποδῶν 18 ὑπάρχων Q 0 ἄλλως (v ) Zie. 
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a. 64 γὰρ ἐπανήξεις ἐκεῖϑεν καὶ μᾶλλον fjuegoc'', οὕτω πως. xai 

τῷ ῥήματι χρησάμενος. 
15. Δηϊόταρος δ᾽ ὃ Γαλάτης μετεπέμψατο. μὲν τὸν 

Κάτωνα, πρεσβύτερος ὧν ἤδη παραϑέσϑαι τοὺς παῖ- 

δας αὐτῷ βουλόμενος καὶ τὸν οἶκον, ἐλϑόντι δὲ προσ- 5 

φέρων δῶρα παντοδαπά, καὶ πειρῶν καὶ δεόμενος πάντα 

f roóztov, οὕτω παρώξυνεν, ὥστε δείλης &A0óvra καὶ 

γυκτερεύσαντα, τῇ ὑστεραίᾳ περὶ τρίτην ὥραν ἀπᾶραι. 

5 προελϑὼν μέντοι μιᾶς ἡμέρας ὁδόν, εὗρεν ἐν lleo- 

σινοῦντι πλείονα τῶν ἐκεῖ δώρων αὖϑις αὐτὸν ὕπο- τὸ 

μένοντα, καὶ γράμματα τοῦ Γαλάτου δεομένου, λαβεῖν 

αὐτὸς εἰ μὴ πρόϑυμός ἔστιν, ἀλλὰ τοὺς φίλους ἐᾶσαι, 

πάντως μὲν ἀξίους ὄντας εὖ παϑεῖν δι’ ἐκεῖνον, οὐκ 

766 Ξὄντων δὲ τῶν ἰδίων τοῦ Κάτωνος τοσούτων. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τούτοις ἐνέδωκεν ὁ Κάτων, καίπερ ἐνίους τῶν φίλων 15 

μαλασσομένους καὶ ὑπομεμφομένους ὁρῶν, ἀλλὰ φήσας 
ὅτι πᾶσα δωροδοκία προφάσεως ἂν εὐπορήσειεν, οἱ δὲ φί- 498 

λοι μεϑέξουσιν ὧν ἂν ἔχῃ καλῶς καὶ δικαίως κτησάμενος, 

ἀπέπεμψε τὰ δῶρα πρὸς τὸν Δηϊόταρον. 

4 [Ἐπεὶ δὲ μέλλοντος ἀπαίρειν εἰς τὸ Βρεντέσιον ᾧοντο 50 

δεῖν oí φίλοι τὰ λείψανα τοῦ Καιπίωνος εἰς ἕτερον 

ϑέσϑαι πλοῖον, εἰπὼν ὅτι τῆς ψυχῆς μεϑήσεται μᾶλλον 
ἢ τούτων, ἀνήχϑη. καὶ μέντοι λέγεται κατὰ τύχην 

ἐπισφαλέστατα περᾶσαι, τῶν ἄλλων μετρίως κομιζο- 

μένων. 25 

b 10. ᾿Επανελϑὼν δ᾽ εἰς "Páy, τὸν μὲν ἄλλον χρόνον 

96 Strab. 14, 674 

1 [ οὕτω] τούτῳ Rei. 4 μὲν àv A . παρακαταϑέσϑαι Rei. 
ἢ οὕτως APF* 9.10 πεσινοῦντι QZP? πισσινοῦντι LP! πεισ- 
σινοῦντι 1," 10—11 τῶν --- καὶ om. 1,ὖ 19 αὐτὸς Sint.: αὐτὸν 
19 ἀπέπεμπε Ζ 90 εἰς] πρὸς QF* 91 χαππίωνος Ῥ' καπ. 
cet., cf, ad p. 46, 13 



ΚΑΤΩΝ 14,8—10,6 | 63. 

xar οἶκον ᾿Αϑηνοδώρῳ «(συσχολάζων» ἢ κατ᾽ ἀγορὰν 

τοῖς φίλοις παριστάμενος διετέλεσεν. 

᾿Επιβάλλουσαν δ᾽ αὐτῷ τὴν ταμιευτικὴν ἀρχὴν οὐ πρό-. 

τερον μετῆλθϑεν, ἢ τούς τε νόμους ἀναγνῶναι τοὺς τα- 

5 μιευτικούς, καὶ διαπυϑέσϑαι τῶν ἐμπείρων ἕκαστα, καὶ 

τύπῳ τινὶ τῆς ἀρχῆς τὴν δύναμιν περιλαβεῖν. ὅϑεν εὐϑὺς 

εἰς τὴν ἀρχὴν καταστάς, μεγάλην ἐποίησε μεταβολὴν 

τῶν περὶ τὸ ταμιεῖον ὑπηρετῶν καὶ γραμματέων, οἵ διὰ 

χειρὸς ἀεὶ τὰ δημόσια γράμματα καὶ τοὺς νόμους ἔχοντες, 

10 εἶτα νέους ἄρχοντας παραλαμβάνοντες, δι’ ἀπειρίαν καὶ 

ἄγνοιαν ἀτεχνῶς διδασκάλων ἑτέρων καὶ παιδαγωγῶν 

δεομένους, οὐχ ὑφίεντο τῆς ἐξουσίας ἐκείνοις, ἀλλ᾽ ἦσαν 

ἄρχοντες αὐτοί, μέχρι οὗ Κάτων ἐπιστὰς τοῖς πράγμασι 

νεανικῶς, οὐκ ὄνομα {μόνον καὶ τιμὴν ἔχων ἄρχοντος, ἀλλὰ 

is καὶ νοῦν καὶ φρόνημα καὶ λόγον, ὑπηρέταις, ὅπερ ἦσαν, 

ἠξίου χρῆσϑαι τοῖς γραμματεῦσι, τὰ μὲν ἐξελέγχων 

κακουργοῦντας αὐτούς, τὰ δ᾽ ἁμαρτάνοντας ἀπειρίᾳ δι- 

δάσκων. ὡς δ᾽ ἦσαν ἱταμοί, καὶ τοὺς ἄλλους ἐϑώπευον 

ὑποτρέχοντες, ἔκείνῳ δ᾽ ἐπολέμουν, τὸν μὲν πρῶτον 

80 αὐτὸς καταγνοὺς περὶ πίστιν ἔν κληρονομίᾳ γεγονέναι 

᾿ πονηρόν, ἀπήλασε τοῦ ταμιείου, δευτέρῳ δέ τινι ῥᾳδιουρ- 

γίας προὔϑηκε κρίσιν. ᾧ Κάτλος. Λουτάτιος ὁ τιμητὴς 

ἀνέβη βοηϑήσων, ἀνὴρ μέγα τὸ τῆς ἀρχῆς ἔχων ἀξίωμα, 

| 508 τὸ δὲ τῆς ἀρετῆς [ἔχων] μέγιστον, ὡς πάντων δικαιο- 
| * 

25 σύνῃ καὶ σωφροσύνῃ “Ρωμαίων διαφέρων" ἦν δὲ καὶ τοῦ 

91 mor. 534 d. 808 6 

1 συσχολάξζων add.Emyp., συνών Sint.; lac. in codd. nulla 
8 ταμιεῖον Cor. hic et infra: ταμεῖον (τῶν ταμείων 6) 10 εἶτα .--- 
παραλαμβάνοντες om.Q, 19 ὑφίετο!, ἐκείνης α 18 μέχρις QZP* 
14 ὄνομα (uóvov» Cor. 16 roig om.P 290 αὐτὸς Zie.: αὖ- 
τὸν Z αὐτῶν APQ 8 μέγα (uiv) Cor. 934 ἔχων del. Cor. 
26 σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη Q 

38 2.65 
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64 IIAOTTAPXOT 

a.65 1 Κάτωνος ἐπαινέτης καὶ συνήϑης διὰ τὸν βίον. ὡς οὖν ἣτ- 

τώμενος τοῖς δικαίοις, ἐξῃτεῖτο φανερῶς τὸν ἄνϑρωπον, 

οὐκ εἴα ταῦτα ποιεῖν αὐτὸν ὁ Κάτων" ἔτι δὲ μᾶλλον 

προσλιπαροῦντος, ,,αἰσχρόν᾽᾽ εἶπεν (,ὦἦ Κάτλε, σὲ τὸν 

τιμητὴν καὶ τοὺς ἡμετέρους βίους ὀφείλοντα δοκιμάζειν, 

8 ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ὑπηρετῶν ἐκβάλλεσϑαι.“᾿ ταύτην τὴν 

φωνὴν ἀφέντος τοῦ Κάτωνος, ὃ Κάτλος προσέβλεψε μὲν 

e αὐτὸν ὡς ἀμειψόμενος, εἶπε δ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ εἴϑ᾽ ὑπ᾽ 

ὀργῆς εἴϑ᾽ ὑπ᾽ αἰσχύνης ἀπῆλϑε σιωπῇ διηπορημένος. 

900 μὴν ἥλω γ᾽ ó ἄνϑρωπος, ἀλλ᾽ ἐπεὶ μιᾷ ψήφῳ τὰς 

ἀφιείσας ὑπερέβαλλον αἱ καϑαιροῦσαι, καὶ Δόλλιος Μᾶρ- 

xoc [εἷς] συνάρχων τοῦ Κάτωνος ὑπ᾽ ἀσϑενείας ἀπελέ- 

λειπτο τῆς δίκης, πέμπει πρὸς τοῦτον ὁ Κάτλος, δεό- 

μενος βοηϑῆσαι τῷ ἀνϑρώπῳ, κἀκεῖνος ἐν φορείῳ (ueva- 

κομισϑεὶς (eic? [μετὰ] τὴν δίκην, ἔϑετο τὴν ἀπολύουσαν. 

10 0? μὴν ἐχρήσατό γε τῷ γραμματεῖ [Ὁ] Κάτων, οὐδὲ τὸν 

μισϑὸν ἀπέδωκεν, οὐδ᾽ ὅλως ἐνάριϑμον τοῦ AoAA(ov τὴν 

ψῆφον ἔσχεν. 

17, Οὕτω δὲ τοὺς γραμματεῖς ταπεινώσας καὶ ποιήσας 

ὑποχειρίους, καὶ τοῖς πράγμασιν ὡς αὐτὸς ἐβούλετο 

χρώμενος, ὀλίγῳ χρόνῳ τὸ ταμιεῖον ἀπέδειξε τοῦ βου- 

λευτηρίου σεμνότερον, ὡς καὶ λέγειν καὶ φρονεῖν ἅπαν- 

τας, ὅτι Κάτων ὑπατείας ἀξίωμα τῇ ταμιείᾳ περιέϑηκε. 

πρῶτον μὲν γὰρ εὑρὼν χρέα παλαιὰ τῷ δημοσίῳ σολ- 

λοὺς ὀφείλοντας, καὶ πολλοῖς τὸ δημόσιον, ἅμα τὴν 

πόλιν ἔπαυσεν ἀδικουμένην καὶ ἀδικοῦσαν, τοὺς μὲν 

ὅ καὶ del.Zie. σὲ τὸν viu. ἀπαλλαγῆναι μὴ βουλόμενον ἐν- 
τεῦϑεν ὑπὸ τῶν ἐμῶν ὑπηρετῶν ξλκεσϑ'αι mor.534d 11 ὑπερ- 
ἔβαλον A μάρκος codd. 18 εἷς del. Zie. (εἷς τῶν συναρχόν- 
τῶν Stegmann) 14.15 εἰς add. et μετὰ transpos. Zie. 16 γραμμα- 
τεῖ Z: γράμματι Q πράγματι AP ὁ del. Sint. 19 δὲ] δὴ P 
20 πράγμασιν Emp.: γράμμασιν 88 ὑπατίας L' ταμιείαι hab. 
codd. 94 πρῶτον AÀnon.: πρότερον πολλοὺς] πολλὰ L! 
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εὐτόνως xai ἀπαραιτήτως ἀπαιτῶν, τοῖς δὲ ταχέως 

ἀποδιδοὺς καὶ προϑύμως, ὥστε τὸν δῆμον ἥδεσθαι, 

τοὺς μὲν οἷομένους ἀποστερήσειν ἔκτίνοντας ὁρῶντα, 

518 τοὺς δ᾽ ἃ μὴ προσεδόκων ἀπολαμβάνοντας. ἔπειτα γράμ- 
s ματα [τῶν] πολλῶν οὐ προσηκόντως ἀναφερόντων καὶ 

δόγματα ψευδῆ, παραδέχεσϑαι χάριτι καὶ δεήσει τῶν 

προτέρων εἰωϑότων, οὐδὲν αὐτὸν ἔλαϑε γενόμενον τοι- 

otrov' ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἕνός ποτε δόγματος ἐνδοιάσας εἰ xó- 

ριον γέγονε, πολλῶν μαρτυρούντων  o)x ἐπίστευσεν, 

10 οὐδὲ κατέταξε πρότερον ἢ τοὺς ὑπάτους ἐπομόσαι πα- 

ραγενομένους. ὄντων δὲ πολλῶν οἷς Σύλλας ἐκεῖνος 

ἀποκτείνασιν ἄνδρας ἔκ προγραφῆς γέρας ἔδωκεν ἀνὰ 

μυρίας δισχιλίας δραχμάς, ἅπαντες μὲν αὐτοὺς ὡς ἔνα- 

γεῖς καὶ μιαροὺς ἐμίσουν, ἀμύνασϑαι δ᾽ οὐδεὶς ἐτόλμα" 

15 Κάτων δὲ προσκαλούμενος ἕκαστον (ὡς ἔχοντα δημό- 

σιον ἀργύριον ἀδίκως ἐξέπραττεν, ἅμα ϑυμῷ καὶ λόγῳ 

τὸ τῆς πράξεως ἀνόσιον καὶ παράνομον ἐξονειδίζων. οἱ δὲ 

τοῦτο παϑόντες εὐϑὺς ἦσαν ἔνοχοι φόνῳ, καὶ τρόπον τινὰ 

προηλωκότες ἀπήγοντο πρὸς τοὺς δικαστὰς καὶ δίκας 

30 ἔτινον, ἡδομένων πάντων καὶ νομιζόντων συνεξαλείφε- 

σϑαι τὴν τότε τυραννίδα, καὶ Σύλλαν αὐτὸν ἐφορᾶν 
κολαζόμενον. 

18, ἽἍἬΠιρει δὲ τοὺς πολλοὺς καὶ τὸ ἐνδελεχὲς αὐὖ- 

τοῦ τῆς ἐπιμελείας καὶ ἄτρυτον. οὔτε γὰρ πρότερός 

456 τίς ἀνέβη τῶν συναρχόντων εἷς τὸ ταμιεῖον Κάτωνος, 

11 Plut. Sulla 31, 7 Cass. Dio 47, 6, 4 Sen. de prov. 3, 8 de 
ben. 5,16,3 

2 ἤδεσϑαι Sch.: αἰδεῖσθαι 8 ἀποστέρησιν QP? — 6 τῶν del. 
i 7 πρότερον Α γινόμενον Cor. 10 παραγεγονότας Z 

12 ἀποχτείνας CFP? γέρας Kraner: ἑτέρας 15 ὡς add. Zie. 
τὸν Hi. 4 πρότερος Ànon.: πρῶτος 9ὅ ταμιεῖον hic P: 
ταμεῖον cet. 

Plut, II, 10 [1686] 5 

767 
α. 65 

Pe 

[^u] 

σὺ 

- 
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«.653 οὔϑ᾽ ὕστερος ἀπῆλϑεν. ἐκκλησίαν δὲ καὶ βουλὴν οὐ- 

δεμίαν παρῆκε, δεδιὼς καὶ παραφυλάττων τοὺς ἑτοίμως 

καὶ πρὸς χάριν ὀφλημάτων καὶ τελῶν ἀνέσεις ἢ δόσεις 

8 οἷς ἔτυχεν ἐπιψηφιζομένους. ἐπιδεικνύμενος δὲ τὸ τα- 

μιεῖον ἄβατόν τε καὶ καϑαρὸν συκοφαντῶν, πλῆρες δὲ 5 

χρημάτων, ἐδίδασκεν ὅτι τῇ πόλει πλουτεῖν ἔξεστι μὴ 

4 ἀδικούσῃ. xaT ἀρχὰς δὲ τῶν συναρχόντων ἐνίοις ἐπα- 

χϑὴς καὶ χαλεπὸς φανείς, ὕστερον ἠγαπᾶτο, ταῖς ἐκ τοῦ 

ἃ μὴ χαρίζεσϑαι τὰ δημόσια μηδὲ κρίνειν κακῶς ἀπεχϑεί- 

eic ὑποτιϑεὶς ἑαυτὸν ἀντὶ πάντων, καὶ παρέχων ἀπολο- 10 

γεῖσϑαι πρὸς τοὺς δεομένους καὶ βιαζομένους ἐκείνοις, 

ὡς ἀμήχανόν ἔστιν ἄκοντος Κάτωνος. 628 — 

5  Tóv δ᾽ ἡμερῶν τῇ τελευταίᾳ σχεδὸν ὑπὸ πάντων τῶν 

πολιτῶν προπεμφϑεὶς εἰς οἶκον, ἤκουσεν ὅτι Μαρκέλλῳ 

πολλοὶ συνήϑεις καὶ δυνατοὶ προσπεσόντες ἐν τῷ τα- τὖ 

μιείῳ καὶ περιέχοντες, ἐκβιάζονται γράψαι τινὰ δόσιν 

e χρημάτων (o)x) ὀφειλομένην. ἦν δ᾽ ὃ Μάρκελλος ἐκ 

παίδων φίλος τῷ Κάτωνι, καὶ σὺν ἐκείνῳ βέλτιστος 

ἄρχων, αὐτὸς δὲ xa)' αὑτὸν ἀγώγιμος ὑπ᾽ αἰδοῦς τοῖς 

61 δεομένοις καὶ κατάντης πρὸς πᾶσαν χάριν. εὐθὺς οὖν Ó 30 

Κάτων ἐπιστρέψας, καὶ τὸν Μάρκελλον εὑρὼν ἐκβεβια- 

σμένον γράψαι τὴν δόσιν, ἤτησε τὰς δέλτους καὶ ἀπή- 

8 λείψεν αὐτοῦ παρεστῶτος σιωπῇ καὶ τοῦτο πράξας, 

κατήγαγεν αὐτὸν ἔκ τοῦ ταμιείου, καὶ κατέστησεν εἰς 

οἶκον, οὔτε τότε μεμψάμενον οὔϑ᾽ ὕστερον, ἀλλ᾽ ἐμμεί- 25 

9 vayra τῇ συνηϑείᾳ καὶ φιλίᾳ μέχρι παντός. οὐ μὴν οὐδ᾽ 

ἀπαλλαγεὶς τῆς ταμιείας ἀφῆκε τῆς φρουρᾶς ἔρημον τὸ 

ταμιεῖον, ἀλλ᾽ οἰκέται μὲν αὐτοῦ καϑ' ἡμέραν ἀπογρα- 

4 ταμιεῖον hic et postea omnes codd. 11 ἐκείνους : corr. 
Sint. 18 τῶν om. A 16 προπεσόντες P! 17 oóx add. 
Latte ὡς Zie. ὀφειλομένων Anon. 26 τότε om. L! 



ΚΑΤΩΝ 18, 1---19, δ 61 

φόμενοι τὰς διοικήσεις παρῆσαν, αὐτὸς δὲ βιβλία λόγους 

περιέχοντα δημοσίων οἴκονομιῶν ἀπὸ τῶν Σύλλα χρό- f 

vo» εἷς τὴν ἑαυτοῦ ταμιείαν ὠνησάμενος πέντε ταλάν- 

των, ἀεὶ διὰ χειρὸς εἶχεν. | 

s 19. Εἰς δὲ σύγκλητον εἰσήει ve πρῶτος, xal τελευ- 

ταῖος ἀπηλλάττετο᾽ πολλάκις δὲ τῶν ἄλλων σχολῇ συν- 

ἀγομένων, καϑεζόμενος ἀνεγίνωσκεν ἡσυχῇ, τὸ ἱμάτιον 

τοῦ βιβλίου προϊσχόμενος" ἀπεδήμησε δ᾽ οὐδέποτε βου- 
λῆς γενομένης. ἐπεὶ δ᾽ ὕστερον οἱ περὶ ]ΠΠ]ομστήϊον, ὁρῶν- 3 168 

i0 vec αὐτὸν ἐν οἷς ἐσπούδαζον ἀδίκως ἀμετάπειστον 

καὶ δυσεκβίαστον ἀεί, διεμηχανῶντο φιλικαῖς τισι συν- 

ηγορίαις ἢ διαίταις ἢ πραγματείαις ἔξω περισπᾶν, 

συνεὶς [οὖν] ταχὺ τὴν ἐπιβουλήν, ἀπεῖπε πᾶσι καὶ 

παρετάξατο βουλῆς ἀγομένης μηδὲν ἄλλο πράττειν. 

588 οὔτε γὰρ δόξης χάριν οὔτε πλεονεξίας, οὔτ᾽ αὐτομάτως 3 

16 καὶ κατὰ τύχην ὥσπερ ἕτεροί τινες ἐμπεσὼν εἷς τὸ 

πράττειν τὰ τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ ὡς ἴδιον ἔργον ἀνδρὸς 

ἀγαϑοῦ τὴν πολιτείαν ἑλόμενος, μᾶλλον ᾧετο δεῖν προσ- 

ἔχειν τοῖς κοινοῖς ἢ τῷ κηοίῳ τὴν μέλιτταν᾽ ὅς γε καὶ τὰ 4b 

30 τῶν ἐπαρχιῶν πράγματα καὶ δόγματα καὶ κρίσεις καὶ 

πράξεις τὰς μεγίστας ἔργον πεποίητο διὰ τῶν ἕκα- 

σταχόϑι ξένων καὶ φίλων πέμπεσϑαι πρὸς αὐτόν. &v- 5 

στὰς δέ ποτε Κλωδίῳ τῷ δημαγωγῷ, κινοῦντι καὶ 

πράττοντι μεγάλων ἀρχὰς νεωτερισμῶν, καὶ διαβάλλοντι 

45 πρὸς τὸν δῆμον ἱερεῖς καὶ ἱερείας, ἐν οἷς καὶ Φαβία 

€ Val. Max. 8,7,2 90 Ascon. in toga cand. p. 82 K.-S. Oros. 
6, 3,1 Cic. Catil. 8, 9 Brut. 236 Sall. Cat. 15,1 

9 γινομένης Sch. ὁρῶντες) ἑώρων ex B Sint. 10 ἀμετά- 
πιστὸν L!P! 1$ οὖν del. Cor. 14 ἀγομένης] ἐπειγομένης 
vel ἐπιγενομένης Z 16 καὶ om. ZCF 18 προσέχειν QZ: 
προσέχεσϑαι AP 19 τῶ xnolo ZL': τῶν κηρίων APQ Og] 
ὥς PZ 20.21 xoi πράξεις καὶ κρίσεις Z (καὶ πράξεις deleam) 
34 πράττοντι L! mg. CF: ταράττοντι ΤἿΡΟ παρατάττοντι Z 

δ᾽ 
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Τερεντίας ἀδελφὴ τῆς Κικέρωνος γυναικὸς ἐκινδύ- 

e vevuge, τὸν μὲν Κλώδιον αἰσχύνῃ περιβαλὼν ἠνάγκασεν 

ὑπεκστῆναι τῆς πόλεως, τοῦ δὲ Κικέρωνος εὐχαρι- 

στοῦντος, τῇ πόλει δεῖν ἔχειν ἔφη χάριν αὐτόν, ὡς ἔκεί- 

οτγης ἕνεκα πάντα ποιῶν καὶ πολιτευόμενος. ἔκ τούτου s 

μεγάλη δόξα περὶ αὐτὸν ἦν, ὥστε δήτορα μὲν {ἔν δίκῃ 

τινί, μαρτυρίας μιᾶς φερομένης, εἰπεῖν πρὸς τοὺς δικαστάς, 

ὡς ἑνὶ μαρτυροῦντι προσέχειν οὐδὲ Κάτωνι καλῶς ἔχει, 

πολλοὺς δ᾽ ἤδη περὶ τῶν ἀπίστων καὶ παραδόξων ὥσπερ 

ἔν παροιμίᾳ τινὶ λέγειν, ὅτι τοῦτο μὲν οὐδὲ Κάτωνος 1 

s λέγοντος πιϑανόν ἔστι. μοχϑηροῦ δ᾽ ἀνϑρώπου xai 

πολυτελοῦς λόγον ἐν συγκλήτῳ διαϑεμένου πρὸς εὐτέ- 

λειαν καὶ σωφρονισμόν, ἐπαναστὰς Αμναῖος ,,ὦ ἄν- 

Üoczt '! eine, ,,τίς ἀνέξεταί σου, οἴκοδομοῦντος μὲν ὡς 

Κράσσου, δειπνοῦντος δ᾽ ὡς Δευκόλλου, δημηγοροῦντος 

do δ᾽ ἡμῖν ὡς Κάτωνος; καὶ τῶν ἄλλων δὲ τοὺς γαθλῦνρ 

καὶ ἀκολάστους, τοῖς λόγοις δὲ σεμνοὺς καὶ αὐστηρούς, 

χλευάζοντες ἐκάλουν (Pevóooyxáro»ac. 

a.63 90. Πολλῶν δ᾽ αὐτὸν ἐπὶ δημαρχίαν καλούντων, οὐκ 
dero καλῶς ἔχειν μεγάλης ἐξουσίας καὶ ἀρχῆς ὥσπερ o 

ἰσχυροῦ φαρμάκου δύναμιν ἔν πράγμασιν οὖκ ἄναγ- 

2 καίοις ἐξαναλῶσαι. καὶ ἅμα σχολῆς οὔσης τῶν δημο- 

σίων, παραλαβὼν βιβλία καὶ φιλοσόφους ἐβάδιζεν εἷς 548 

Δευκανίαν, ἀγροὺς αὐτόϑι κεκτημένος ἔχοντας οὐκ 

E 5 

11 Plut. Lucull. 40,3 

1 τερεντία: corr. Ànon. 4 δεῖ L! 6 ἐν add. Sch. 
8 ἔχει A Steph.: ἔχειν 18 Auuetog vel Ἀνναῖος Zie. Ἄμνιος 
Laíte cl. Thes. L. L. I 1938, 81 8qq. 14 δειπνοῦντος uiv ὡς 
κράσσου, οἰκοδομοῦντος δ᾽ ὡς λευκόλλου: iranspos. Sint. Ósur». 
p. ὡς A., oix. ὡς Ko. Rei, sed cf. Luc. ubi πλουτῶν μὲν ὡς 
Ko., ζῶν δ᾽ ὡς Asóx. 11 ἐν Qi τοῖς λόγοις P unde - aot βίοις), 
ἐν δὲ τ. À. Zie. 18 suppl. Zie. cl. Cic. Att. 1, 14, 6 



ΚΑΤΩΝ 19,5—921, ? 69 

| ἀνελευϑέρους διατριβάς. εἶτα καϑ᾽ ὅδὸν πολλοῖς τισιν 3 α. 68 
| ς δ ι 4 4 9 ΄ 5» ᾽, ' 

ὑποζυγίοις xai σκεύεσι καὶ ἀκολούϑοις ἀπαντήσας, καὶ 

πυϑόμενος Νέπωτα Μέτελλον εἰς “Ρώμην ἐπανέρχεσθαι, e 

δημαρχίαν μετιέναι παρεσκευασμένον, ἐπέστη σιωπῇ, 
A] A , 3 35 /, 5 , A 5 καὶ διαλιπτὼν μικρόν, ἐκέλευσεν ἀναστρέφειν ὀπίσω τοὺς 

ἑαυτοῦ. τῶν δὲ φίλων ϑαυμασάντων, ,.οὖκ ἴστ᾽“ εἷ- 4 
er M 5 € Mi * — 9 5 , , 3 

πεν ,,ὕτι καὶ xo) αὑτὸν ὑπ᾽ ἐμπληξίας φοβερός ἔστι 

Μέτελλος, καὶ νῦν ἐκ τῆς Πομπηΐου γνώμης ἀφιγμένος, 

εἰς τὴν πολιτείαν ἐμπεσεῖται δίκην σκηπτοῦ, πάντα πράγ- 

10 Maro ταράττων; οὔκουν σχολῆς οὐδ᾽ ἀποδημίας και- 5 
7 5 ^ - ^ “ 5 /, ^ ^ o - 

ρός, ἀλλὰ δεῖ κρατῆσαι τοῦ ἀνδρός, ἢ καλῶς ἀποϑανεῖν 
ec i] - 5 /, 3 , && e ^ - , ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἀγωνιζόμενον. ὅμως δὲ τῶν φί- ὁ 

λων παραινεσάντων, ἀφίκετο πρῶτον sic τὰ χωρία, καὶ 

διέτριψεν οὐ πολὺν χρόνον, εἶτ᾽ ἐπανῆκεν εἰς πόλιν. ἴ 

i5 ἑσπέρας δ᾽ ἐλθών, εὐθὺς ἕωϑεν εἰς ἀγορὰν κατέβαινε 1 

δημαρχίαν μετιών, ὡς ἀντιταξόμενος πρὸς τὸν MéreA- 

λον. τὸ γὰρ ἰσχυρὸν ἣ ἀρχὴ πρὸς τὸ κωλύειν ἔχει μᾶλ- 8 

λον ἢ πρὸς τὸ πράττειν" κἂν πάντες οἱ λοιποὶ παρ᾽ 

ἕνα ψηφίσωνται, τοῦ μὴ ϑέλοντος μηδ᾽ ξῶντος τὸ κρά- 

50 Toc ἐστί. 91. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὀλίγοι περὶ τὸν Κάτωνα 

τῶν φίλων ἦσαν φανερᾶς δὲ τῆς γνώμης αὐτοῦ γενο- 769 

μένης, ὀλίγου χρόνου πάντες oí χρηστοὶ καὶ γνώριμοι 

συνέτρεχον, καὶ παρεκάλουν καὶ παρεϑάρρυνον αὐτόν, 

ὡς οὐ λαμβάνοντα χάριν, ἀλλὰ τὴν μεγίστην διδόντα τῇ 

35 πατρίδι καὶ τοῖς ἐπιεικεστάτοις τῶν πολιτῶν, ὅτι πολ- 

λάκις ἀπραγμόνως ἄρξαι παρὸν οὗ ϑελήσας, νῦν ὑπὲρ 

τῆς ἐλευϑερίας καὶ πολιτείας ἀγωνιούμενος oOx ἀκιν- 

δύνως κάτεισι. λέγεται δὲ πολλῶν ὑπὸ σπουδῆς καὶ 

* x«l om. AP!Z 17 ἔχει om. L'! 24 τῆς μεγίστης P! τῆ 
μεγίστη Q 91 τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐλευϑερίας CF; fort. καὶ 
πολιτείας delendum, cf. v. 12 
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a.63 φιλοφροσύνης ὠϑουμένων πρὸς αὐτόν, ἔν κινδύνῳ ye- 
γόμενος μόλις ἐξικέσϑαι διὰ πλῆϑος εἰς τὴν ἀγοράν. 558 

8 ᾿Αποδειχϑεὶς δὲ δήμαρχος σὺν ἑτέροις καὶ τῷ Μετέλλῳ, 

Ὁ τὰς ὑπατικὰς ἀρχαιρεσίας ὁρῶν ὠνίους οὔσας, ἐπετίμησε 

τῷ δήμῳ, καὶ καταπαύων τὸν λόγον ἐπώμοσε τοῦ δόν- ὁ 

τος ἀργύριον ὅστις ἂν ἧ κατηγορήσειν, ἕνα Σιλανὸν 

ὑπεξελόμενος δι᾽ οἰκειότητα Σερβιλίαν γὰρ ἀδελφὴν 

4 Κάτωνος ὃ Σιλανὸς εἶχε. διὸ τοῦτον μὲν παρῆκε, Δεύ- 

κιον δὲ Μουρρήναν ἐδίωκεν, ἀργυρίῳ διαπραξάμενον 

s ἄρχοντα μετὰ τοῦ Σιλανοῦ γενέσϑαι. νόμῳ δέ τινι τοῦ 10 

φεύγοντος ἀεὶ φύλακα τῷ κατηγόρῳ διδόντος, ὥστε μὴ 

λαϑεῖν ἃ συνάγει καὶ παρασκευάζεται πρὸς τὴν κατη- 

γορίαν, ó τῷ Κάτωνι δοϑεὶς ὑπὸ τοῦ Μουρρήνα παρα- 

κολουϑῶν καὶ παραφυλάττων, ὡς ἑώρα μηϑὲν ἐπιβού- 
e Aoc πράττοντα μηδ᾽ ἀδίκως, ἀλλὰ γενναίως τε καὶ φι- 15 

λανϑρώπως ἁπλῆν τινὰ τῆς κατηγορίας καὶ δικαίαν 

e ὁδὸν πορευόμενον, οὕτως ἐϑαύμαζε τὸ φρόνημα καὶ τὸ 

ἦϑος, ὥστε κατ᾽ ἀγορὰν προσιὼν καὶ φοιτῶν ἐπὶ ϑύ- 

ρας πυνϑάνεσϑαι τοῦ Κάτωνος, εἰ μέλλει τι σήμερον 

πραγματεύσασϑαι τῶν περὶ τὴν κατηγορίαν᾽ εἰ δὲ μὴ 30 

τ φαίη, πιστεύων ἀπήει. τῆς δὲ δίκης λεγομένης ὁ Κι- 

κέρων, ὕπατος ὧν τότε καὶ τῷ Μουρρήνᾳ συνδικῶν, 

πολλὰ διὰ τὸν Κάτωνα τοὺς Στωϊκοὺς φιλοσόφους καὶ 

ταῦτα δὴ τὰ παράδοξα καλούμενα δόγματα χλευάζων 

7 Cic. Brut. 240 8 Plut. Cic. 35,4 Cic. p. Mur. passim 
10 mor. 91d 21 Cic. de fin. 4, 74 p. Mur. 61. 75 

4 ὑπατικὰς) ὑπατείας L' 6 ἔνα] dv ὦ ZCFP' 9 μουρ- 
ρήναν hic et infra ΨΡΊ μουρήναν P* μουρίναν ΟΕ μουρήναν᾽ 
vel μουρρίναν Ζ 15 τε om. A 18 ϑύραις: corr. Wytt. 
19 sí τι μέλλει mor. μέλλοι CF 20 πραγματεύεσϑαι CF mor., 
unde conicias πραγματεύσεσϑαν τῶν περὶ] πρὸς mor. 



ΚΑΤΩΝ 91,2—22,4 11 

καὶ παρασκώπτων, γέλωτα παρεῖχε τοῖς δικασταῖς. τὸν 8 α. 63 

οὖν Κάτωνά φασι διαμειδιάσαντα πρὸς τοὺς παρόντας ἃ 

| εἰπεῖν" ,,0 ἄνδρες, ὡς γελοῖον ὕπατον ἔχομεν.“ ἀπο- 9 

| φυγὼν δ᾽ ὃ Μουρρήνας οὐ πονηροῦ πάϑος οὐδ᾽ ἄφρο- 

s voc ἔπαϑεν ἀνϑρώπου πρὸς τὸν Κάτωνα" καὶ γὰρ ὕπα- 

τεύων ἐχρῆτο συμβούλῳ περὶ τῶν μεγίστων, καὶ τἄλλα 

τιμῶν καὶ πιστεύων διετέλεσεν. αἴτιος δ᾽ ἦν ὁ Κάτων 10 

αὐτός, ἐπὶ τοῦ βήματος καὶ τοῦ συνεδρίου χαλεπὸς ὧν 

ses καὶ φοβερὸς ὑπὲρ τῶν δικαίων, εἶτα πᾶσιν εὐνοϊκῶς καὶ 

φιλανϑρώπως προσφερόμενος. 

51 29. Πρὶν δ᾽ εἰς τὴν δημαρχίαν καϑίστασϑαι, Κι- 
κέρωνος ὑπατεύοντος, ἄλλοις τε πολλοῖς ἀγῶσι τὴν ἀρ- 

χὴν ὥρϑωσεν αὐτοῦ, καὶ ταῖς περὶ Κατιλίναν πράξεσι ὁ 

μεγίσταις καὶ καλλίσταις γενομέναις τέλος ἐπέϑηκεν. 

15 αὐτὸς μὲν γὰρ ὁ Κατιλίνας, ὀλέϑριόν τε καὶ παντελῆ 53 

μεταβολὴν ἐπάγων τοῖς Ῥωμαίων πράγμασι, καὶ στά- 

σεις ὁμοῦ καὶ πολέμους ταράττων ἐξελεγχϑεὶς ὑπὸ 

τοῦ Kixéocvoc, ἐξέπεσε τῆς πόλεως" Δέντλος δὲ καὶ 

Κέϑηγος καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἕτεροι συχνοὶ δεξάμενοι τὴν 

40 συνωμοσίαν, καὶ τῷ ΚΚατιλίνᾳ δειλίαν καὶ μικρολο- 
γίαν τῶν τολμημάτων ἐπικαλοῦντες, αὐτοὶ διενοοῦντο 

τὴν πόλιν ἄρδην ἀναιρεῖν πυρί, καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἐ- 

ϑνῶν ἀποστάσεσι καὶ πολέμοις ἀλλοφύλοις ἀνατρέπειν. 

φανερᾶς δὲ τῆς παρασκευῆς αὐτῶν γενομένης, ὡς év4f 

86 τοῖς περὶ Κικέρωνος γέγραπται, ... &v βουλῇ γνώμην 

11 c. 22. 28 Plut. Cic. 20,48qq. et ibi 1.1. cf. Drumann-Groebe 
V 518 8qq. 

1 παρασκόπτων L'F παρακόπτων ἘΣ 2 φησὶ Q μειδιά- 
σαντα QZ 4 πάϑους L 6 περὶ Ζ: om. ΑῬ6 7 πιστεύων 
ἐπὶ τοῦ βήματος P!L* 8 ἐπὶ QZP*: ἀχρὶ AP! 19 αὐτὸν Z 
25 lac. stat. Zie.: γενομένης, καὶ τοῦ Κικέρωνος, ὡς ἐν τοῖς περὶ 
ἐκείνου γέγραπται, ἐν βουλῇ Anon. γενομένης, Κικέρωνος ἐν 
βουλῇ γνώμην ceteris resectis Sint. | 



19 M ΠΛΟΥΤΑΡΧΟῪ 

«.63 προϑέντος, ὁ μὲν πρῶτος εἰπὼν Σιλανὸς ἀπεφήνατο 

δοκεῖν αὐτῷ τὰ ἔσχατα παϑεῖν χρῆναι τοὺς ἄνδρας, oí 

5 δὲ μετ᾽ αὐτὸν ἐφεξῆς ἠκολούϑησαν ἄχρι Καίσαρος. Kai- 

cap δ᾽ ἀναστάς, ἅτε δὴ καὶ δεινὸς εἰπεῖν, καὶ πᾶσαν ἐν 

τῇ πόλει μεταβολὴν καὶ κίνησιν, ὥσπερ ὕλην ὧν αὐτὸς 5 

διενοεῖτο, βουλόμενος αὔξειν μᾶλλον ἢ σβεννυμένην 

710 περιορᾶν, ἐπαγωγὰ πολλὰ καὶ φιλάνϑρωπα διαλεχϑείς, 

ἀποκτεῖναι μὲν ἀκρίτους οὐκ εἴα τοὺς ἄνδρας, εἷοχϑέν- 

ετας δὲ τηρεῖν ἐκέλευσεν, οὕτω δὲ τὰς γνώμας μετέστησε 
τῆς βουλῆς φοβηϑείσης τὸν δῆμον, ὥστε καὶ Σιλανὸν io 

ἔξαρνον εἶναι, καὶ λέγειν ὡς οὐδ᾽ αὐτὸς εἴποι ϑάνατον 

ἀλλ᾽ εἱργμόν" ἔσχατον γὰρ ἀνδρὶ Ῥωμαίῳ τοῦτο κακῶν 

ἁπάντων. 38. γενομένης δὲ τοιαύτης τῆς τροπῆς, καὶ 

ἁπάντων ἐπὶ τὸ πρᾳότερον ῥυέντων καὶ φιλανϑρωπό- 

τερον, ὃ Κάτων πρὸς τὴν γνώμην ἀναστάς, εὐϑὺς ἵετο 51 5 

τῷ λόγῳ μετ᾽ ὀργῆς καὶ πάϑους, τόν τε Σιλανὸν κακί- i6 

Cov τῆς μεταβολῆς, καὶ καϑαπτόμενος τοῦ Καίσαρος, 

b ὡς σχήματι δημοτικῷ καὶ λόγῳ φιλανϑρώπῳ τὴν πόλιν 

ἀνατρέποντος, καὶ δεδιττομένου τὴν βουλὴν ἐφ᾽ οἷς 

αὐτὸν ἔδει δεδιέναι καὶ ἀγαπᾶν εἰ τῶν γεγονότων 30 

ἀϑῷος ἀπαλλάξει καὶ ἀνύποπτος, οὕτως περιφανῶς καὶ 

ἰταμῶς τοὺς κοινοὺς ἐξαρπάζων πολεμίους, καὶ τὴν παρ᾽ 

οὐδὲν ἐλϑοῦσαν ἀπολέσϑαι πατρίδα τοιαύτην καὶ τοσαύ- 

τὴν ὁμολογῶν μὴ ἐλεεῖν, ἀλλ᾽ οὃς ἔδει μὴ γενέσθαι 

μηδὲ φῦναι, δακρύων καὶ ἀνακλαιόμενος, £i φόνων μεγά- as 

λων καὶ κινδύνων ἀπαλλάξουσι τὴν πόλιν ἀποϑανγόντες. 

to 

8 Καίσαρ codd. 8 εἰρχϑέντας plurimi codd. 9 οὕτω 
οὔτε L! δὲ 5] praestatne rs? 9.10 τῆς βουλῆς μετέστησε Q 
11 xci CF: om. cet. codd.; cf. Cic. 231, 8 μεταβαλλόμενον παραι- 
τεῖσϑαι καὶ λέγειν 12 κακὸν Ρ 18 δημοτικῶ λόγω καὶ 8 
40 ἔδει] ἔφη ZCF 91 ἀπαλλάξει Emyp.: ἀπαλλάξειε CF ἀπαλ- 
λάξαι cet. 35 φυῆναι Ζ φόνων καὶ μεγάλων Rei . μεγ. φ. 
καὶ Sint. 26 ἀπαλλάξωσι LP 
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τοῦτον μόνον ὧν Κάτων εἶπε διασῴζεσϑαί φασι τὸν 3 α. 63 
λόγον, Κικέρωνος τοῦ ὑπάτου τοὺς διαφέροντας ὀξύ- 

τητι τῶν γραφέων σημεῖα προδιδάξαντος, ἔν μικροῖς c 

καὶ βραχέσι τύποις πολλῶν γραμμάτων ἔχοντα δύνα- 

δ μιν, εἶτ᾽ ἄλλον ἀλλαχόσε τοῦ βουλευτηρίου σποράδην 

ἐμβαλόντος. οὔπω γὰρ ἤσκουν οὐδ᾽ ἐκέκτηντο τοὺς 4 

| καλουμένους σημειογράφους, ἀλλὰ τότε πρῶτον εἰς ἴχνος 

τι καταστῆναι λέγουσιν. ἔκράτησε δ᾽ οὖν ὃ Κάτων καὶ 5 

μετέστησε τὰς γνώμας, ὥστε ϑάνατον καταψηφίσασθαι 

10 τῶν ἀνδρῶν. ᾿ 
94, Εἰ δὲ δεῖ μηδὲ τὰ μικρὰ τῶν ἠϑῶν σημεῖα 

παραλιπεῖν, ὥσπερ εἴκόνα ψυχῆς ὑπογραφομένους" λέ- 

γεται τότε, πολλὴν ἅμιλλαν καὶ μέγαν ἀγῶνα πρὸς τὸν 

Κάτωνα τοῦ Καίσαρος ἔχοντος, καὶ τῆς βουλῆς εἰς ἔκεί- d 

15 γνοὺς ἀνηρτημένης, δελτάριόν τι μικρὸν ἔξωϑεν eioxo- 

μισϑῆναι τῷ Καίσαρι: τοῦ δὲ Κάτωνος εἰς ὑποψίαν 

ἄγοντος τὸ πρᾶγμα, καὶ διαβάλλοντος εἶναί τινας τοὺς 

κοινουμένους, καὶ κελεύοντος ἀναγιγνώσκειν τὰ γεγραμ- 

μένα, τὸν Καίσαρα τῷ Κάτωνι προσδοῦναι τὸ δελτά- 

30 t0» ἐγγὺς ἑστῶτι τὸν δ᾽ ἀναγνόντα Σερβιλίας τῆς 
588 ἀδελφῆς ἐπιστόλιον ἀκόλαστον πρὸς τὸν Καίσαρα γε- 

γραμμένον, ἐρώσης καὶ διεφϑαρμένης ὑπ᾽ αὐτοῦ, προσ- 

οἴψαί τε τῷ Καίσαρι καὶ εἰπεῖν ,,κράτει uéÜvos', καὶ 

πάλιν οὕτως ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον τραπέσθαι. 

385. Φαίνεται δ᾽ ὅλως ἀτύχημα γενέσϑαι τοῦ Κάτωνος ἡ 4e 

τῷ 

e 

2 cf. GL 4, 2718q4q. 11 Plut. Brut. 5 

€ ἐμβάλλοντος P — 6—8 οὔπω — λέγουσιν vix sana 11.12 δεῖ 
om. QZP*, post παραλιπεῖν pon. CF 12 παραλείπειν L ante ras. 
165 τι om. P 16 ὑπεροψίαν L ante ras. 117 διαβάλλοντας QL* 
εἶναι (y&o» Ri. 18 xowovuévovg Madvigii hab. H*: κινουμέ- 
ψους κελεύοντος PCFMbh: κελεύοντας cet. 80 σερβηλίας Q, 
hie et postea 91 γεγραμμένης: corr. Steph. 96 καὶ ἀτύχημα CF P? 
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γυναικωνγνῖτις. αὕτη. μὲν γὰρ ἐπὶ Καίσαρι κακῶς ἤκουσε" 

τὰ δὲ τῆς ἑτέρας Σερβιλίας, ἀδελφῆς δὲ Κάτωνος, οὐκ 

5 εὐσχημονέστερα. Λευκόλλῳ γὰρ γαμηϑεῖσα, πρωτεύ- 

σαντι Ρωμαίων κατὰ δόξαν ἀνδρί, καὶ τεκοῦσα παιδίον, 

e ἐξέπεσε τοῦ οἴκου δι’ ἀκολασίαν. τὸ δ᾽ αἴσχιστον, s 

οὐδ᾽ ἣ γυνὴ τοῦ Κάτωνος Aria τοιούτων ἐκαϑάρευσεν 

ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ καίπερ ἐξ αὐτῆς δύο παιδία πεποιη- 

μένος, ἀνάγκην ἔσχεν ἐκβαλεῖν ἀσχημονοῦσαν. 3. εἶτ᾽ 
ἔγημε ϑυγατέρα Φιλίππου Μαρκίαν, ἐπιεικῆ δοκοῦσαν 

εἶναι γυναῖκα᾽ περὶ ἧς ὃ πλεῖστος λόγος" καϑάπερ τὸ 

(γὰρ) ἐν δράματι τῷ βίῳ τοῦτο τὸ μέρος προβληματῶ- 

s δὲς γέγονε καὶ ἄπορον. ἐπράχϑη δὲ τοῦτον τὸν τρόπον, 

ὡς ἱστορεῖ Θρασέας (Η ΒΗ II 48. 99), εἰς Μουνάτιον 

ἄνδρα Κάτωνος ἑταῖρον καὶ συμβιωτὴν ἀναφέρων τὴν 

8 πίστιν. ἐν πολλοῖς ἐρασταῖς καὶ ϑαυμασταῖς τοῦ ᾿Κά- ss 

τωνος ἦσαν ἑτέρων ἕτεροι μᾶλλον ἔκδηλοι καὶ διαφα- 

γεῖς, ὧν καὶ Κόϊντος Ὃρτήσιος, ἀνὴρ ἀξιώματός τε 

4 λαμπροῦ καὶ τὸν τρόπον ἐπιεικής. ἐπιϑυμῶν οὖν τῷ 

711 Κάτωνι μὴ συνήϑης εἶναι μηδ᾽ ἑταῖρος μόνον, ἀλλ᾽ 

ἁμῶς γέ πως εἷς οἰκειότητα καταμεῖξαι καὶ κοινωνίαν so 

πάντα τὸν οἶκον καὶ τὸ γένος, ἐπεχείρησε συμπείϑειν, 

ὅπως τὴν ϑυγατέρα Πορκίαν, Βύβλῳ συνοικοῦσαν καὶ 

πεποιημένην ἐκείνῳ δύο παῖδας, αὑτῷ πάλιν ὥσπερ εὖ- 

5 γενῇ χώραν ἐντεκνώσασϑαι παράσχῃ. δόξῃ μὲν γὰρ 

8 cf. c. 29, 6. 54, 1 Lucull.38,1 Münzer RE ΠΑ 1821 8 ο. 2ὅ 
cf. infra c. 52, 5 App. b. c. 2, 413 Lucan. Phars. 2,829sqq. cum 
— et adnot. Strab. 11, 515 Quintil. 3, 5, 11. 10, 5, 13 Tertull. 
apol. 39 

1 καίσαρος QL' mg. 2.8 οὐκ εὐσχημονέστερα QZP?: εὐσχη- 
μονέστερα 2 ἀσχημονέστερα Α 4 ἀνδρὶ] ἀρχῆς QL* mg. 
6 ἀτιλλία Z 59 μαρκίαν ὀνόματι α 11 γὰρ M. Cor. 15 ϑαυ- 
μαστοῖς P'QL? 117 ὀρτήσιος codd. plurimi hic et infra ἀξιώ- 
ματί τε λαμπρὸς QL mg. 928 αὐτῶ codd. 
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ἀνθρώπων ἄτοπον εἶναι τὸ ταιοῦτον, φύσει δὲ καλὸν 

καὶ πολιτικόν, ἐν ὥρᾳ καὶ ἀκμῇ γυναῖκα μήτ᾽ ἀργεῖν 

τὸ γόνιμον ἀποσβέσασαν, μήτε πλείονα τῶν ἱκανῶν &n- 
59 8 τίκτουσαν ἐνοχλεῖν καὶ καταπτωχεύειν οὐδὲν δεόμενον" 

s κοινουμένας δὲ τὰς διαδοχὰς ἀξίοις ἀνδράσι τήν τ᾽ s 

ἀρετὴν ἄφϑονον ποιεῖν καὶ πολύχουν τοῖς γένεσι, καὶ Ὁ 

τὴν πόλιν αὐτὴν πρὸς αὑτὴν ἀνακεραννύναι ταῖς oi- 

κειότησιν. εἰ δὲ πάντως περιέχοιτο τῆς γυναικὸς ὃ Βύ- 1 

βλος, ἀποδώσειν εὐθὺς τεκοῦσαν, οἴκειότερος αὐτῷ τε 

10 Βύβλῳ καὶ Κάτωνι κοινωνίᾳ παίδων γενόμενος. ἀπο- 8 

κριναμένου δὲ τοῦ Κάτωνος, ὡς Ὃρτήσιον μὲν ἀγαπᾷ 

καὶ δοκιμάζει κοινωνὸν οἰκειότητος, ἄτοπον δ᾽ ἡγεῖται 

ποιεῖσϑαι λόγον περὶ γάμου ϑυγατρὸς ἑτέρῳ δεδομένης, 

μεταβαλὼν ἐκεῖνος οὐκ ὥκνησεν ἀποκαλυψάμενος αἷ- 9 

is τεῖν τὴν αὐτοῦ γυναῖκα Κάτωνος, νέαν μὲν οὖσαν ἔτι 

πρὸς τὸ τίκτειν, ἔχοντος δὲ τοῦ Κάτωνος ἀποχρῶσαν 

διαδοχήν. καὶ o)x ἔστιν εἰπεῖν ὡς ταῦτ᾽ ἔπραττεν εἰ- 10 

δὼς οὐ προσέχοντα τῇ ΜΜαρκίᾳ τὸν Κάτωνα κύουσαν c 

γὰρ αὐτὴν τότε τυγχάνειν λέγουσιν. ὃ δ᾽ οὖν Κάτων ιτι 

40 ὁρῶν τὴν τοῦ Ὃρτησίου σπουδὴν καὶ προϑυμίαν, οὐκ 

ἀντεῖπεν, ἀλλ᾽ ἔφη δεῖν καὶ Φιλίππῳ ταῦτα συνδόξαι 

τῷ πατρὶ τῆς Μαρκίας. ὡς οὖν ὁ Φίλιππος ἐντευ- 12 

χϑεὶς ἔγνω τὴν συγχώρησιν, οὖκ ἄλλως ἐνεγγύησε 

τὴν Μαρκίαν ἢ παρόντος τοῦ Κάτωνος αὐτοῦ καὶ συν- 

36 ἐγγυῶντος. ταῦτα μὲν οὖν, εἰ καὶ χρόνοις ὕστερον is 

1 ἐπ’ ἀνθρώπων L* ἀνθρώπω L'mg. 3 ἐν ὥρᾳ) ἑώρα 8 
ἀκμὴν Q et in P post ἀκμῆ 2 literae erasae — (yeyovviov? γυ- 
ναῖκα Zie. 4 post καταπτωχεύειν add. ἄνδρα Rei, οἶκον 
Cor. δεόμενος Z δέον Herw. $ xowovuéveg Madvig: xwov- 
μένας P! κινουμένους P? κοινουμένους QZ κοινουμένου L 6 zo- 
Aóyovv L"P*QZ: πολύχυτον L'P' (et mor.423a. 500e) in mg. 
add. ὑπὸ τῆς παιδοποιίας 1,3) ἐν τοῖς Q 5 τὴν τεκοῦσαν Q 
10 ἀποκρινομένου P! 19 ἡγεῖται om. ZCF 18 γάμου om.Z 
15 ἔτι om. QZ 
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ἐπράχϑη, μνησϑέντι μφι τὸ τῶν γυναικῶν προλαβεῖν 

ἔδοξε. 

«.ὁ6ἋὁἫ 20. Τῶν δὲ περὶ τὸν Λέντλον ἀναιρεϑέντων, καὶ 

τοῦ Καίσαρος, περὶ ὧν εἰσηγγέλϑη καὶ διεβλήϑη πρὸς 

ἃ τὴν σύγκλητον, εἰς τὸν δῆμον καταφυγόντος, καὶ τὰ 5 
πολλὰ νοσοῦντα καὶ διεφϑαρμένα τῆς πολιτείας μέρη 

ταράττοντος καὶ συνάγοντος πρὸς αὑτόν, ὁ Κάτων φο- 

βηϑεὶς ἔπεισε τὴν βουλὴν ἀναλαβεῖν τὸν ἄπορον καὶ 

ἀνέμητον ὄχλον eig τὸ σιτηρέσιον, ἀναλώματος μὲν ὄν- 

τος ἐνιαυσίου χιλίων καὶ διακοσίων καὶ πεντήκοντα τα- 10 
λάντων, περιφανῶς δὲ τῇ φιλανϑρωπίᾳ ταύτῃ καὶ χάριτι oo S 

τῆς ἀπειλῆς ἐκείνης διαλυϑείσης. 

«622 Εντεῦϑεν εἰς τὴν δημαρχίαν ἐμπεσὼν ὁ Μέτελλος, 
ἐκκλησίας τε ϑορυβώδεις συνῆγε, καὶ νόμον ἔγοαψε 

Πομπήϊον Máyvov ἰέναι κατὰ τάχος μετὰ τῶν δυνά- τὸ 

e μεων εἰς ᾿Ιταλίαν, καὶ παραλαβόντα σῴζειν τὴν πόλιν, 

5 ὡς ὑπὸ Κατιλίνα κινδυνεύουσαν. ἦν δὲ τοῦτο λόγος 

εὐπρεπής, ἔργον δὲ τοῦ νόμου καὶ τέλος, ἐγχειρίσαι τὰ 

πράγματα Π]}ομπηΐῳ, καὶ παραδοῦναι τὴν ἡγεμονίαν. 

“ γενομένης δὲ βουλῆς, καὶ τοῦ Κάτωνος οὖχ ὥσπερ so 
εἰώϑει τῷ Μετέλλῳ σφοδρῶς ἐμπεσόντος, ἀλλ᾽ ἐπιεικῆ 

πολλὰ καὶ μέτρια παραινέσαντος, τέλος δὲ καὶ πρὸς 

δεήσεις τραπομένου, καὶ τὴν Μετέλλων οἰκίαν ἀεὶ γενο- 

μένην ἀριστοκρατικὴν ἐπαινέσαντος, ἔτι μᾶλλον é&£ap- 

8 Plut. Caes. 8,6 mor. 818 ἃ 13 c. 26, 2—29,1 Plut. Cic. 
23, 4. 6. Cass. Dio 37, 48 Suet. Caes. 16, 1 Cic. p. Sest. 62 ad fam. 
5,2,6.8 

1 τὸ del. Cor. 9 ἀνέμητον] ἀκτήμονα vel πένητα Sol. 
10 ἐνιαυτοῦ: corr. Ànon., cf. Caes. 8,6 14 ϑορυβώδης Z 
15 uáyvov: corr.Zie. 18 ἀπρεπὴς Q 19 γράμματα P — 22 πολλὰ 
om. P 292—294 τέλος — ἐπαινέσαντος om. P! 23 τραπομένω L! 
μετέλλω 1, 94 ἐπαινέσαντες L! 
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ϑεὶς καὶ καταφρονήσας ὃ Μέτελλος, ὡς ἐνδιδόντος αὐτοῦ α. 62 

καὶ πτήσσοντος, εἰς ὑπερηφάνους ἀπειλὰς καὶ λόγους ϑρα- 

σεῖς ἐξέπεσεν, ὡς βίᾳ πάντα τῆς βουλῆς διαπραξόμενος. f 

οὕτω δὴ μεταβαλὼν ὃ Κάτων καὶ σχῆμα καὶ φωνὴν καὶ 5 

|  s4óyov, ἐπειπτὼν δὲ πᾶσι τοῖς ἄλλοις διατεταμένως, ὅτι 

| ' £ówroc αὐτοῦ Πομπήϊος οὐ παρέσται μεϑ᾽ ὅπλων eic 
τὴν πόλιν, ἐκεῖνο τῇ βουλῇ παρέστησεν, ὡς οὐδέτερος 

μὲν καϑέστηκεν οὐδὲ χρῆται λογισμοῖς ἀσφαλέσιν, ἔστι 

δ᾽ ἡ μὲν Μετέλλου πολιτεία μανία, δι ὑπερβολὴν κακίας 

10 φερομένη πρὸς ὄλεϑοον καὶ σύγχυσιν ἁπάντων, ἡ δὲ 132 

Κάτωνος ἀρετῆς ἐνϑουσιασμός, ὑπὲο τῶν καλῶν καὶ 

δικαίων ἀγωνιζομένης. 94. ἐπεὶ. δὲ τὴν ψῆφον ὑπὲρ 

| τοῦ νόμου φέρειν ὃ δῆμος ἔμελλε, [καὶ] Μετέλλῳ μὲν 

| ὅπλα καὶ ξένοι καὶ μονομάχοι καὶ ϑεράποντες ἐπὶ τὴν 

15 ἀγορὰν τεταγμένοι παρῆσαν, καὶ τὸ ποϑοῦν μεταβολῆς 

ἐλπίδι Πομπήϊον ὑπῆρχε τοῦ δήμου μέρος οὐκ ὀλίγον, 

ἦν δὲ μεγάλη καὶ ἀπὸ Καίσαρος δώμη στρατηγοῦντος 

| eis TÓóre" Κάτωνι δ᾽ oi πρῶτοι τῶν πολιτῶν συνηγανάκτουν 

καὶ συνηδικοῦντο μᾶλλον ἢ συνηγωνίζοντο, πολλὴ δὲ 

40 τὴν oixíov αὐτοῦ κατήφεια καὶ φόβος εἶχεν, ὥστε τῶν 

φίλων ἔνίους ἀσίτους διαγρυπνῆσαι μετ᾽ ἀλλήλων, ἐν b 

ἀπόροις ὄντας ὑπὲρ αὐτοῦ λογισμοῖς, καὶ γυναῖκα καὶ 

ἀδελφὰς ποτνιωμένας καὶ δακρυούσας. αὐτὸς δ᾽ ἀδεῶς 

καὶ τεϑαρρηκότως ἐντυχὼν πᾶσι καὶ παρηγορήσας, καὶ 

45 γενόμενος περὶ δεῖπνον ὥσπερ εἰώϑει καὶ νυκτερεύσας, 

| 

| 
| 
| 

ro 

es 

1 αὐτοῦ] αὐτῶι P'L? mg. 3 διαπραξάμενος L'P'MV^F* 
4 μεταλαβὼν L' 4.5 καὶ λόγον καὶ φωνὴν Q ὅ δὲ] τὸ Cor. 
διατεταγμένως LP! 7 τὴν βουλὴν QZ 11 ἀρετῆς QZP'*: 
ἀρετὴ AP! 12 ἀγωνιζομένης QZL!P*: ἀγωνιξομένη P! &yo- 
ψιζόμενος L* 18 ἤμελλεν AP! καὶ del B Cor. 22 γυναῖκα 
PZCF et H ex ras.: γυναῖκας AQ 98 δ᾽ om. P'et Sch. servato 
καὶ 1.18 σφόδρα ἀδεῶς CF, quod probem ordine inverso 
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α. 682 ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν συναρχόντων Μινυκίου Θέρμου βαϑέως 

4 καϑεύδων ἐπηγέρϑη" καὶ κατέβησαν εἰς ἀγοράν, ὀλίγων 

μὲν αὐτοὺς προπεμπόντων, πολλῶν δ᾽ ἀπαντώντων καὶ 

5 φυλάττεσϑαι διακελευομένων. ὡς οὖν ἐπιστὰς ὃ Κάτων 

κατεῖδε τὸν νεὼν τῶν Διοσκούρων ὅπλοις περιεχόμενον, 5 

καὶ τὰς ἀναβάσεις φρουρουμένας ὑπὸ μονομάχων, αὐτὸν 

e δὲ καϑήμενον ἄνω μετὰ Καίσαρος τὸν Μέτελλον, ἐπιστρέ- 
vac πρὸς τοὺς φίλους, ,,ὦ Ooaoéoc'" εἶπεν ,,ἀνϑρώπου. 

καὶ δειλοῦ, ὃς καϑ' ἑνὸς ἀνόπλου καὶ γυμνοῦ τοσού- 

e τοὺς ἐστρατολόγησεν.“ ἅμα δ᾽ εὐϑὺς ἐβάδιζε μετὰ τοῦ 1o 

Θέρμου. καὶ διέστησαν αὐτοῖς ἐκείνοις οἱ τὰς ἀναβά- 
σεις κατέχοντες, ἄλλον δ᾽ οὐδένα παρῆκαν, ἢ μόλις 

ἐπισπάσας τῆς χειρὸς ὃ Κάτων τὸν Μουνάτιον ἀνήγαγε" 

τ καὶ βαδίζων εὐϑὺς ὡς εἶχε καϑίζει, μέσον ἐμβαλὼν éav- 

τὸν τοῦ Μετέλλου καὶ τοῦ Καίσαρος, ὥστε διακόψαι i5 
s τὴν κοινολογίαν. κἀκεῖνοι μὲν διηπόρησαν, οἱ δὲ χα- 

οίεντες ϑεασάμενοι καὶ ϑαυμάσαντες τὸ φρόνημα καὶ 

ἃ τὸ ϑάρσος τοῦ Κάτωνος, ἐγγυτέρω προσῆλϑον, καὶ βοῇ 

διεκελεύσαντο, τῷ μὲν Κάτωνι ϑαρρεῖν, μένειν δ᾽ ἀλλή- 
λοις καὶ συστρέφεσϑαι, καὶ μὴ προδιδόναι τὴν ἔλευϑε- so 
οἷαν καὶ τὸν ὑπὲρ αὐτῆς ἀγωνιζόμενον. 98. ἔνϑα δὴ 

τοῦ ὑπηρέτου τὸν νόμον προχειρισαμένου, τοῦ δὲ Κάτω- 

voc οὐκ ἐῶντος ἀναγινώσκειν, τοῦ δὲ Μετέλλου παραλα- 4 

βόντος αὐτὸν καὶ ἀναγινώσκοντος, ὃ μὲν Κάτων ἐξήρπασε c2 8. — 

τὸ βιβλίον, ó δὲ Θέρμος ἀπὸ στόματος τοῦ Μετέλλου ss . 
τὸν νόμον ἐπισταμένου καὶ λέγοντος, ἐπέσχε τῇ χειρὶ 

4 τὸ στόμα καὶ τὴν φωνὴν ἀπέκλεισεν, ἄχρι οὗ, ἄμαχον 

1 Μινυκίου Steph.: μινικίου codd. Μινουκίου Αποῃ. 4 δια- 
χκελευομένων AP!Q: παρακελευομένων ZOFP* 1 ἄνω] ἅμα P! 
8 ϑρασέως L!P! 11 ἐκεῖνοι: corr. Bint. 12 ἢ] εἰ μὴ Rei. 
11 τὸ πρόσωπον καὶ τὸ φρόνημα QL' 18 τὸ om.Q ϑράσος PZ 
26.27 καὶ τῆ χειρὶ ἀπέκλεισε τὴν φωνὴν Q 51 ἄχρις QZP* 
{παντελῶς ἄμαχον velsim. Zie. δύσμαχον Li. 
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ὁρῶν ἀγῶνα τοὺς ἄνδρας ὁ Μέτελλος ἀγωνιζομένους, καὶ 

τὸν δῆμον ἡττώμενον πρὸς τὸ συμφέρον καὶ τρεπόμενον, 

ἐκέλευσεν Τοΐκοϑεν ὁπλίτας μετὰ φόβου καὶ κραυγῆς 

ἐπιτρέχειν. γενομένου δὲ τούτου, καὶ πάντων διασκεδα- 

s σϑέντων, ὑποστάντα μόνον τὸν Κάτωνα καὶ βαλλό- 

μενον λίϑοις καὶ ξύλοις ἄνωϑεν οὐ περιεῖδε Μουρρήνας, 

ó τὴν δίκην φυγὼν ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ κατηγορηϑείς, ἀλλὰ 

τὴν τήβεννον προϊσχόμενος, καὶ βοῶν ἀνασχεῖν τοῖς 

βάλλουσι, καὶ τέλος αὐτὸν τὸν Κάτωνα πείϑων καὶ 

10 περιπτύσσων, εἰς τὸν νεὼν τῶν Διοσκούρων ἀπήγαγεν. 

ἐπεὶ δὲ κατεῖδεν ὃ Μέτελλος ἐρημίαν περὶ τὸ βῆμα, καὶ 

φυγὴν δι ἀγορᾶς τῶν ἐναντιουμένων, παντάπασι πει- 

σϑεὶς κρατεῖν, ἐκέλευσεν ἀπιέναι πάλιν τοὺς ὁπλοφόρους, 

καὶ προσελϑὼν κοσμίως αὐτὸς ἐπεχείρει πράττειν τὰ 

15 περὶ τὸν νόμον. οἱ δ᾽ ἐναντίοι ταχέως ἀναλαβόντες éav- 
τοὺς ἐκ τῆς τροπῆς, ἐπήεσαν αὖϑις ἐμβοήσαντες μέγα 

καὶ ϑαρραλέον, ὥστε τοῖς περὶ τὸν Μέτελλον ἐμπεσεῖν 

ταραχὴν καὶ δέος, οἰομένοις ὅπλων ποϑὲν εὐπορήσαντας 

αὐτοὺς ἐπιφέρεσϑαι, καὶ μηϑένα μένειν, ἀλλὰ φεύγειν 

20. ἅπαντας ἀπὸ τοῦ βήματος. οὕτω δὴ σκεδασϑέντων 
ἐκείνων, τοῦ δὲ Κάτωνος προσελϑόντος, καὶ τὰ μὲν 

ἐπαινέσαντος, τὰ δ᾽ ἐπιρρώσαντος τὸν δῆμον, οἵ τε 

πολλοὶ παρετάξαντο παντὶ τρόπῳ καταλῦσαι τὸν Μέτελ- 

λον, ἥ τε σύγκλητος ἀϑροισϑεῖσα παρήγγειλεν ἀρχῆϑεν 

1 τὸν ἀγῶνα ZCFP* 8 καὶ πρὸς τὸ συμφ. τρεπ. Hartmann 
καὶ om. AP! τρεπόμενον L* mg. P!QZ: om. L!P! 8 οἴκοϑεν) 
ἐκεῖθεν vel αὐτόϑεν Dacier 4 δὲ om. P! 6 ξύλοις καὶ λί- 
ϑοις CF, cf. Cass. Dio 81, 48, 8 8 τήβενναν 1,5 10 ἀνή- 
γαγεν P! 18 ἀπιέναι Rei: ἀπεῖναι 14 προελϑὼν Br. αὐ- 
τὸς] αὖϑις Emp. 16 ἐπήεσαν αὖϑις post ϑαρραλέον pon. Q 
18 οἰομένους L'PZCF 19 μηδένα Z 81 προελϑόντος A 
24 τοῖς ἄρχουσι vel ταῖς ἀρχαῖς Sol. immediately interpret. Liddell- 
Scott Lex.? s. v. 

a. 62 

e 

$ 

^ 

c^ 

σι 

718 
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a.62 βοηϑεῖν τῷ Κάτωνι xoi διαμάχεσθαι πρὸς τὸν νόμον, 

ὡς στάσιν ἐπεισάγοντα τῇ “Ρώμῃ καὶ πόλεμον ἐμφύλιον. 

29. ὁ δὲ Μέτελλος αὐτὸς μὲν ἦν ἄτρεπτος καὶ ϑρασὺς 

ἔτι, ὁρῶν δὲ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐκπεπληγμένους κομιδῇ 88 8 

τὸν Κάτωνα, καὶ νομίζοντας. ἄμαχον καὶ δυσεκβίαστον, 5 

αἰφνίδιον ἐξεπήδησεν εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ συναγαγὼν 

τὸν δῆμον, ἄλλα τε πολλὰ περὶ τοῦ Κάτωνος ἐπίφϑονα 

διῆλθε, καὶ φεύγειν τὴν τυραννίδα βοῶν τὴν Éxsívov 

καὶ τὴν κατὰ Πομπηΐου συνωμοσίαν, ἐφ᾽ ἣ μετανοή- 

υ»σειν ταχὺ τὴν πόλιν ἀτιμάζουσαν ἄνδοα τοσοῦτον, 10 

ὥρμησεν εὐϑὺς εἰς ᾿Ασίαν, ὡς ταῦτα πρὸς ἑκεῖνον κατ- 

ηγορήσων. 

ς "Hw οὖν δόξα μεγάλη τοῦ Κάτωνος, ἄχϑος οὐ μικρὸν 

ἀπεσκευασμένου τῆς δημαρχίας, καὶ τρόπον τινὰ τὴν 

s Πομπηΐου δύναμιν ἐν Μετέλλῳ καϑῃρηκότος. ἔτι δὲ ιτ5 

μᾶλλον εὐδοκίμησε, τὴν σύγκλητον ὡρμημένην ἀτιμοῦν 

καὶ ἀποψηφίζεσϑαι τὸν Μέτελλον οὐκ ἐάσας, ἀλλ᾽ 

4 ἐναντιωϑεὶς καὶ παραιτησάμενος. οἵ τε γὰρ πολλοὶ 

φιλανϑρωπίας ἐποιοῦντο καὶ μετριότητος τὸ μὴ ἐπεμβῆ- 

vaL τῷ ἐχϑρῷ μηδ᾽ ἐνυβρίσαι κατὰ κράτος περιγενόμενον, so. 

τοῖς τε φρονίμοις ὀρϑῶς ἐφαίνετο καὶ συμφερόντως μὴ 

e παροξῦναι Π|}ομπήϊον. 

a.625 ῳ Ex τούτου Λεύκολλος ἐπανελϑὼν ἐκ τῆς στρατείας, 

ἧς ἔδοξε τὸ τέλος καὶ τὴν δόξαν ἀφῃρῆσϑαι Πομπήϊος, 

εἷς κίνδυνον ἦλϑε τοῦ μὴ ϑριαμβεῦσαι, Γαΐου Μεμμίου as 
καταστασιάζοντος αὐτὸν ἐν τῷ δήμῳ, καὶ δίκας ἐπάγον- 

98. Plut. Luc. 37 

2 τῇ πόλει καὶ ῥωμαίοις πόλεμον Q, 7 τὸν δῆμον om.Q 
10 ἀτιμάξουσαν om.Z 18 μεγάλη om.Q — 18—16 τῶ κάτωνι.... 
ἀπεσκευασμένω.... καϑηρηκότι Q 35 παροξῦναι B V^ Cor.: z«o- 
ofbóvag τὸν πομπήιον P 98 λεύκουλλος LP! λούκουλλος CF, 
similiter p. 81,2 et 8 
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τος eig τὴν Πομπηΐου χάριν μᾶλλον ἢ κατ᾽ ἔχϑος α. 63 

ἴδιον. ὃ δὲ Κάτων, οἰκειότητός τε πρὸς Λεύκολλον 6 

αὐτῷ γεγενημένης, ἔχοντα Σερβιλίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, 

καὶ τὸ πρᾶγμα δεινὸν ἡγούμενος, ἀντέστη τῷ Μεμμίῳ, 

| 5 καὶ πολλὰς ὑπέμεινε διαβολὰς καὶ κατηγορίας. τέλος 

| δὲ τῆς ἀρχῆς ἐκβαλλόμενος ὡς τυραννίδος, τοσοῦτον 

ἐκράτησεν ὥστε τὸν Μέμμιον αὐτὸν ἀναγκάσαι τῶν ἃ 

δικῶν ἀποστῆναι καὶ φυγεῖν τὸν ἀγῶνα. Λεύκολλος 

| μὲν οὖν ϑοιαμβεύσας, ἔτι μᾶλλον ἐνεφύετο τῇ φιλίᾳ 

10 700 Κάτωνος, ἔχων ἔουμα καὶ πρόβλημα μέγα πρὸς 

τὴν Πομπηΐου δύναμιν. 

0648 80. Πομπήϊος δὲ μέγας ἀπὸ τῆς στρατείας ἐπανιών, α. 62 

καὶ τῇ λαμπρότητι καὶ προϑυμίᾳ τῆς ὑποδοχῆς πεποι- 

ϑὼς οὐδενζὸςΣ ἂν δεηϑεὶς ἀποτυχεῖν τῶν πολιτῶν, 

15 προὔπεμψεν ἀξιῶν τὰς ὑπατικὰς ἀρχαιρεσίας ἀναβαλέ- 

σϑαι τὴν σύγκλητον, ὡς [àv] αὐτὸς παρὼν {]είσωνι συν- 

αρχαιρεσιάσῃ. τῶν δὲ πλείστων ὑπεικόντων, οὐ τὴν 

ἀναβολὴν μέγιστον ὃ Κάτων ἡγούμενος, ἀλλὰ τὴν πεῖ- 

οαν ἀποκόψαι καὶ τὴν ἐλπίδα τοῦ Πομπηΐου βουλόμε- 

30 "OG, ἀντεῖπε καὶ μετέστησε τὴν βουλήν, ὥστ᾽ ἀποψηφί- 

σασϑαι. τοῦτο τὸν Π|ομπήϊον οὖχ ἡσυχῇ διετάραξε" 

καὶ νομίζων οὐ μικρὰ προσπταίσειν τῷ Κάτωνι μὴ φίλῳ 

γενομένῳ, μετεπέμψατο Μουνάτιον ἑταῖρον αὐτοῦ" καὶ 

| αὶ οὗ δὰ p.74,3 19 Plut. Pomp. 44,1 91 Plut. Pomp. 44, 
. 2—96 et ibi l. l. cf. infra c. 45,4 

ὃ ἔχοντος: corr. Sch. ὅ ónz£usws] ὑπέστη Q 6 τῆς ἀρχῆς--- 
τυραννίδος] errat Plutarchus; nondum erat ἐν ἀρχῇ Cato ὡς" 
τυραννίδος] τυραννικῶς M^; p.80,8 ctt. Sch. 7 αὐτὸν h.l. 
del. οὗ post ἔχων v. 10 inser. Zie. 9 φιλίαι POFL?: φιλαν- 
ϑρωπία L'QZ 18 καὶ τῆι προϑυμία P! ὑποδοχῆς] ψυχῆς 6 
14 οὐδενὸς Zie. cl. Lysand. 4, 4: οὐδὲν 18 προύπεμπεν AP! 
(ἔπεμψεν Pomp.) ἀναβαλέσϑαι Cor. (ut in Pomp.): ἀναβάλλε- 
σϑαι 16 ἂν del Zie. cl. Pomp. zícov. AP 99 μαχρὰ P 
28 τὸν ἑταῖρον Q 

Plut. II, 10 [1686] 6 

“1 

oo 

(qp — Ὁ 

ὧν 
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a.61 δύο τοῦ Κάτωνος ἀδελφιδᾶς ἐπιγάμους ἔχοντος, ἤτει τὴν 

μὲν πρεσβυτέραν ἑαυτῷ γυναῖκα, τὴν δὲ νεωτέραν τῷ 

υἱῷ" τινὲς δέ φασιν οὐ τῶν ἀδελφιδῶν ἀλλὰ τῶν ϑυ- 

«γατέρων τὴν μνηστείαν γενέσϑαι. τοῦ δὲ Μουνατίου 

ταῦτα πρὸς τὸν Κάτωνα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰς ἀδελ- s 

fgàc φράσαντος, ci μὲν ὑπερηγάπησαν τὴν οἰκειότητα 

πρὸς τὸ μέγεϑος καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀνδρός, ὃ δὲ Κά- 

των οὔτ᾽ ἐπισχὼν οὔτε βουλευσάμενος, ἀλλὰ πληγεὶς 

5 εὐϑὺς εἶπε ,, βάδιζε Μουνάτιε βάδιζε, καὶ λέγε πρὸς 

Πομπήϊον, ὡς Κάτων οὐκ ἔστι διὰ τῆς γυναικωνίτιδος 10 

ἁλώσιμος, ἀλλὰ τὴν μὲν εὔνοιαν ἀγαπᾷ, καὶ τὰ δί- 

714 καια ποιοῦντι φιλίαν παρέξει πάσης πιστοτέραν oi- 

κειότητος, ὅμηρα δ᾽ οὐ προήσεται τῇ Πομπηΐου δόξῃ 

e κατὰ τῆς πατρίδος.“ ἐπὶ τούτοις ἤχϑοντο μὲν αἱ γυ- 

vaixec, ἠτιῶντο δ᾽ οἱ φίλοι τοῦ Κάτωνος ὡς ἄγροικον 15... 

τ ἅμα καὶ ὑπερήφανον τὴν ἀπόκρισιν. εἶτα μέντοι πράτ᾽ Ὁ 

των τινὶ τῶν φίλων ὑπατείαν ὁ Πομπήϊος, ἀργύριον sic 

τὰς φυλὰς ἔνεμε, καὶ περιβόητος ὁ δεκασμὸς ἦν, ἕν 

8 κήποις ἐκείνου τῶν χρημάτων ἀριϑμουμένων. εἶπόν. —. 

τος οὖν τοῦ Κάτωνος πρὸς τὰς γυναῖκας, ὅτι τοιούτων 530 ͵ 

ἦν κοινωνεῖν καὶ ἀναπίμπλασϑαι πραγμάτων ἀνάγκη 

Πομπηΐῳ συναφϑέντα δι᾽ οἰκειότητος, ὡμολόγουν ἐκεῖ- 668. 
θὈ9γαι κάλλιον αὐτὸν βεβουλεῦσθαι διακρουσάμενον. ei δὲ 

δεῖ πρὸς τὰ συμβάντα κρίνειν, τοῦ παντὸς ἔοικεν ὁ 

Κάτων ἁμαρτεῖν, τὴν οἰκειότητα μὴ δεξάμενος, ἀλλ᾽ &á- 36 

σὰς πρὸς Καίσαρα τραπέσϑαι καὶ γῆμαι γάμον, ὃς τὴν | 

Πομπηΐου δύναμιν καὶ Καίσαρος εἷς ταὐτὸ συνενεγκών, 

I 
E 

$ τὰς ἀδελφὰς) ἡ ἀδελφὴ Pomp. 7 πρὸς] διὰ CF 8 €: 
οὐδ᾽ PC πληγεὶς non satis intellego 1 ἀγαπᾶν L' κα 
τῶι τὰ P 18 ἕνεμε Latte: ἔπεμπε 480 τοιοῦτον P! — 22 συν- 
αφϑέντας Zie. cl. Pomp. 44,6: οἰκείοις Πομπηΐου γενομένοις 
ἐκεῖνον x. αὐτῶν Cor. cl. Pomp. (βέλτιον αὐτῶν ἐκεῖνον) 
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(0v » ὀλίγου τὰ μὲν “Ρωμαίων ἀνέτρεψε πράγματα, τὴν 

δὲ πολιτείαν ἀνεῖλεν" ὧν οὐϑὲν ἂν ἴσως συνέπεσεν, ei μὴ 

Κάτων τὰ μικρὰ τοῦ Πομπηΐου φοβηϑεὶς ἁμαρτήματα, 

τὸ μέγιστον περιεῖδεν, αὐτὸν ἑτέρων δυνάμει προς (ϑή- 

exp» γενόμενον. 
81. Ταῦτα μὲν οὖν ἔμελλεν ἔτι. Λευκόλλου δὲ περὶ 

τῶν ἐν Πόντῳ διατάξεων στασιάσαντος πρὸς lloy- 

πήϊον, ἠξίουν γὰρ ἰσχύειν ἑκάτερος τὰ ὑφ᾽ αὑτοῦ γενό- 
M , , 5 7 ^ 

| μενα, xai Λευκόλλῳ Κάτωνος ἀδικουμένῳ περιφανῶς 

10 προσαμύνοντος, ἐλαττούμενος ὃ ΠΠ]}ομπήϊος à» συγκλήτῳ 

| καὶ δημαγωγῶν, ἐπὶ νομὴν χώρας ἑἕκάλει τὸ στρατιωτι- 

xóv. ὡς δὲ κἀνταῦϑα Κάτων ἐνιστάμενος ἐξέκρουσε 

τὸν νόμον, οὕτω Κλωδίου τε περιείχετο τοῦ τότε ϑρα- 

συτάτου τῶν δημαγωγῶν, καὶ Καίσαρα προσήγετο, τρό- 

τό πον τινὰ Κάτωνος αὐτοῦ παρασχόντος ἀῤχήν. ὃ γὰρ 

Καῖσαρ ἀπὸ τῆς ἐν ᾿]βηρίᾳ στρατηγίας ἐπανήκων, ἅμα 

μὲν ὑπατείαν ἐβούλετο παοαγγέλλειν, ἅμα δ᾽ ἤτει 

ϑρίαμβον. ἐπεὶ δὲ κατὰ νόμον ἔδει τοὺς μὲν ἀρχὴν μετ- 
, - ^ 1 ? 5 , /, 

ἰόντας παρεῖναι, τοὺς δὲ μέλλοντας εἰσελαύνειν ϑοί- 
» , € / 39 /, A - - 

s» αμβον ἔξω τείχους ὑπομένειν, ἠξίου παρὰ τῆς βουλῆς 

6 Plut. Pomp. 46, ὅ et ibil.l, adde Cic. Att. 1, 18, 6. 19,4 
Flor. 2, 13,8 15 Plut. Pomp. 47 et ibi 1. L, adde App. b. c. 
2, 298—830 Suet. Caes. 18,2 

1 δι᾽ add. Madvig συνέτριψε ZCF 4—5 τὸ μέγιστον — 
|] γενόμενον Zie.: τῶν μεγίστων π. «. év. (sed ἑτέρων P!) δύναμιν 

προσγενόμενον (sed γενόμενον ἘΠῚ codd. τῶν μεγίστων m. c. αἴ- 
í τιον fv. δυνάμει προσγεν. Ànon. τῶν ey. zt. α. αἴτιον, £v. δυνά- 

| us, (aut δυνάμεως) προσϑήκην γεν. Br. et Sol. cl. Cic. 11,1. 20,7 
Ant. 62, 1 Brut. 29 fin. τῶν usy. π. αὑτὸν αἴτιον κατὰ δύν. γεν. 
Rei. τὸ μέγιστον π., α. ἑτέρῳ δύναμιν προσγ. Cor. Sch. Sint. (£c£- 
ραν δύναμιν Vulc. 6 λευκούλλου P! (item v. 9, cf. ad p. 80, 23) 
7 τάξεων A 8 ἠξίου BV"H ὑπ᾽ αὐτοῦ Z 10 προσαμύ- 

| voyrog PZCF 11—14 ἐπὶ — δημαγωγῶν om.P! 12 ἐπιστά- 
μενος L! 18 περιεῖχε Q 19 ἐλαύνειν QZP* 

6* 

a. 60 

e 

Q 9 



84 IIAOTTAPXOT 

a.60 αὐτῷ δοϑῆναι δι ἑτέρων αἰτεῖσϑαι τὴν ἀρχήν. fovAo- 

μένων δὲ πολλῶν, ἀντέλεγεν ὃ Κάτων" ὡς δ᾽ ἤσϑετο 

χαριζομένους τῷ Καίσαρι, λέγων ὅλην κατανάλωσε τὴν 

6 ἡμέραν, καὶ τὴν βουλὴν οὕτως ἐξέκρουσε. χαίρειν οὖν 

: δάσας τὸν ϑρίαμβον ὃ Καῖσαρ, εἰσελϑὼν εὐϑὺς εἴχετο s 

Πομπηΐου καὶ τῆς ὑπατείας" ἀποδειχϑεὶς δ᾽ ὕπατος, 

a.59 τήν T ᾿Ιουλίαν éveyyónoev αὐτῷ, καὶ συστάντες ἤδη 66 8 

μετ᾽ ἀλλήλων ἐπὶ τὴν πόλιν, ὃ μὲν εἰσέφερε νόμους, τοῖς 

πένησι κληρουχίαν καὶ νομὴν χώρας διδόντας, ὃ δὲ 

τ παρῆν τοῖς νόμοις βοηϑῶν. οἱ δὲ περὶ Δεύκολλον καὶ 

e Κικέρωνα βύβλῳ τῷ ἑτέρῳ τῶν ὑπάτων συντάξαντες 
ἑαυτοὺς ἀντέπραττον, μάλιστα δὲ Κάτων, ἤδη μὲν 

ὑφορώμενος τὴν Καίσαρος καὶ Πομπηΐου φιλίαν καὶ σύ- 

στασιν ἐπ᾽ οὐδενὶ δικαίῳ γεγενημένην, φοβεῖσϑαι δὲ 

φάσκων οὐ τὴν vou»v τῆς χώρας, ἀλλ᾽ ὃν ἀντὶ ταύτης 

ἀπαιτήσουσι μισϑὸν oi χαριζόμενοι καὶ δελεάζοντες τὸ 

πλῆϑος. 82. ὡς δὲ ταῦτα λέγων τήν τε βουλὴν ὁμόψη- 

φον εἶχε, καὶ τῶν ἐκτὸς ἀνϑρώπων οὐκ ὀλίγοι παρ- 

4 ίσταντο, δυσχεραίγοντες τὴν ἀτοπίαν τοῦ Καίσαρος" (ἃ 

γὰρ οἱ ϑρασύτατοι δήμαρχοι καὶ ὀλιγωρότατοι πρὸς χά- 

ἔριν ἐπολιτεύοντο τῶν πολλῶν, ταῦτ᾽ ἀπ᾽ ἐξουσίας ὑπα- 

τικῆς αἰσχρῶς καὶ ταπεινῶς ὑποδυόμενος τὸν δῆμον 

s ἔπραττε)" φοβηϑέντες οὖν ἐχώρουν διὰ βίας, καὶ πρῶ- 

Tov μὲν αὐτῷ τῷ Βύβλῳ καταβαίνοντι κοπρίων ἔπεσκε- 

δάσϑη κόφινος, ἔπειτα τοῖς ῥαβδούχοις προσπεσόντες 

4 αὐτοῦ, κατέκλασαν τὰς ῥάβδους" τέλος δὲ καὶ βελῶν φε- 

17 c. 82 cf. ad Pomp. c. 47 et inpr. Caes. c. 14 App. b.c. 2, 
85—42 Cass. Dio 38, 1—7 

7 ἐνεγύησεν L ἐνηγγύησεν BV^P* 13 πομπηίου καὶ καί- 
σαρος ZCF aut 11 ὡς δὲ aut 28 οὖν del. iom 11 καὶ 
supra δὲ scr. P* — 31 ἀπ᾽] ὡς Ρ' N 



ΚΆΤΩΝ 31,4—832, 11 85 

ρομένων, καὶ πολλῶν συντιτρωσκομένων, ἔφυγον ἐξ ἀγο- a. 59 

ρᾶς, δρόμῳ μὲν οἱ λοιποὶ πάντες, ἔσχατος δὲ Κάτων 

ἀπήει βάδην, μεταστρεφόμενος καὶ μαρτυρόμενος τοὺς 

πολίτας. o0 μόνον οὖν τὴν διανομὴν ἐκύρωσαν, ἀλλὰ 5 17 

5 καὶ προσεψηφίσαντο τὴν σύγκλητον ὀμόσαι πᾶσαν, ἢ 

μὴν ἐπιβεβαιώσειν τὸν νόμον καὶ βοηϑήσειν, ἄν τις 

τἀναντία πράττῃ, μεγάλα τάξαντες ἐπιτίμια κατὰ τῶν 

μὴ ὁμοσάντων. ὥμνυσαν οὖν ἅπαντες ἐξ ἀνάγκης, τὸ 6 

Μετέλλου τοῦ παλαιοῦ πάϑος ἔν νῷ λαμβάνοντες, ὃν 

10 εἰς νόμον ὅμοιον ὀμόσαι μὴ ϑελήσαντα περιεῖδεν ὁ δῆ- 

poc ἐχπεσόντα φυγῇ τῆς "ItaA(ac. διὸ καὶ τὸν Κάτωνα τ΄ 

67 87t.0AÀà μὲν αἱ γυναῖκες οἴκοι δακρύουσαι καϑικέτευον 

εἶξαι καὶ ὀμόσαι, πολλὰ δ᾽ οἱ φίλοι καὶ συνήϑεις. ὃ δὲ 58 
μάλιστα συμπείσας καὶ ἀγαγὼν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ὅρκον ἦν 

15 ζικέρων ὃ ῥήτωρ, παραινῶν καὶ διδάσκων, ὡς τάχα μὲν b 

οὐδὲ δίκαιόν ἔστι τοῖς ἐγνωσμένοις κοινῇ μόνον οἴεσϑαι — ^ 

δεῖν ἀπειϑεῖν, ἐν δ᾽ ἀδυνάτῳ τῷ μεταστῆσαί τι τῶν γε- 

γονότων ἀφειδεῖν ἑαυτοῦ παντάπασιν ἀνόητον καὶ μανι- 

κόν" ἔσχατον δὲ κακῶν, εἰ δι ἣν ἅπαντα πράττει πόλιν 

40 ἀφεὶς καὶ προέμενος τοῖς ἐπιβουλεύουσιν, ὥσπερ ἄσμε- 

voc ἀπαλλάξεται τῶν ὑπὲρ αὐτῆς ἀγώνων" καὶ γὰρ εἶ τὸ 

μὴ Κάτων τῆς Ῥώμης, ἀλλ᾽ ἡ “Ρώμη δεῖται Κάτωνος, 

δέονται δὲ καὶ oí φίλοι πάντες" ὧν αὑτὸν εἶναι πρῶτον 

ὁ Κικέρων ἔλεγεν, ἐπιβουλευόμενον ὑπὸ Κλωδίου, διὰ 

[ss δημαρχίας ἄντικρυς ἐπ᾿ αὐτὸν βαδίζοντος. ὑπὸ τούτων τι 

φασὶ καὶ τοιούτων τὸν Κάτωνα λόγων καὶ δεήσεων μα- e 

8 μαρτυρόμενος Emp.: καταρώμενος 8 μὴ om. P! ὀμνυ- 
| σάντων P! ὁμοσόντων CF ἐξ ἀνάγκης om.Q 59 λαβόντες P 
Τ᾽ 18 δὲ καὶ oi P! 14 καὶ συμπείσας AP! αὐτὸν Ζ: om. APQ 

1$ παραινῶν μὲν καὶ CF 17 supra γεγονότων scr. ἀδυνάτων P* 
19 πράττειν L' 95 τοῦ κάτωνος CF 88 αὐτὸν plur. codd, 
εἶναι om. P ϑθῦ. 96 ὑπὸ τοιούτων φασὶ τὸν CF 



86 IIAOTTAPXOT 

a.59 λασσόμενον οἴκοι καὶ xov ἀγοράν, ἐκβιασϑῆνγαι μόλις, 

καὶ προσελϑεῖν πρὸς τὸν ὅρκον ἔσχατον ἁπάντων, πλὴν 

ἑνὸς Φαωνίου τῶν φίλων καὶ συνήϑων. 

339. ᾿Επαρϑεὶς οὖν ὃ Καῖσαρ ἄλλον εἰσέφερε νόμον, 

.- τὴν Καμπανίαν σχεδὸν ὅλην προσκατανέμοντα τοῖς ἀπό- 5 

ροις καὶ πένησιν" ἀντέλεγε δ᾽ οὐδεὶς πλὴν τοῦ Κάτωνος. 

5 καὶ τοῦτον ἀπὸ τοῦ βήματος ὁ Καῖσαρ εἷλκεν sig τὸ 

δεσμωτήριον, οὐδέν τι μᾶλλον ὑφιέμενον τῆς παρρησίας, 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ βαδίζειν ἅμα περὶ τοῦ νόμου διαλεγόμενον, 

καὶ παραινοῦντα παύσασϑαι τοιαῦτα πολιτευομένους. 10.— 
ds ἐπηκολούϑει δ᾽ ἡ βουλὴ μετὰ κατηφείας, καὶ τοῦ δήμου — . 

τὸ βέλτιστον ἀγανακτοῦν σιωπῇ καὶ ἀχϑόμενον, ὥστ΄ 

τὸν Καίσαρα μὴ λανϑάνειν βαρέως φέροντας, ἀλλὰ φι- 

λονικῶν καὶ περιμένων ὑπὸ τοῦ Κάτωνος ἐπίκλησιν 

4 γενέσϑαι καὶ δέησιν, προῆγεν. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνος ἦν δῆ- ι5 
Aog οὐδὲ μελλήσων τι ποιεῖν, ἡττηϑεὶς ὑπ᾽ αἰσχύνης 

καὶ ἀδοξίας ὁ Καῖσαρ αὐτός τινα τῶν δημάρχων ὑφῆκε, oa 85. 
πείσας ἐξελέσϑαι τὸν Kávova. 

5  Toic μέντοι νόμοις ἐκείνοις καὶ ταῖς χάρισι τιϑασ- — | 

σεύσαντες τὸν ὄχλον, ἐψηφίσαντο Καίσαρι μὲν ᾿ἴλλυ- 20 . 

ριῶν καὶ Γαλατίας ἀρχὴν ἁπάσης καὶ τέσσαρα τάγματα 

e στρατιᾶς εἰς πενταετίαν, προλέγοντος Κάτωνος, (óc) 

εἰς ἀκρόπολιν τὸν τύραννον αὐτοὶ ταῖς ἑαυτῶν ψήφοις 

e ἱδρύουσι. Πόπλιον δὲ Κλώδιον ἔκ πατρικίων εἰς δημοτι- 
. 
e MRNA 

7 Plut. Caes. 14,10.11 Cass. Dio 38,8,2.3 Val.Max.2,10,7 Suet. ᾿ 
Caes.20,4 Gell.4,10,8 19 cf. ad Pomp. 48,4 — 292 Plut. Crass. 
14,4 98. Plut. Caes. 14, 14 Cic. 30, 1 Cass, Dio 37, 51. 38, 12 
App. b. c. 2, 52. 53 Cic. p. domo 77 p. Sest. 16 Att. 2, 12, 1. 8, 8,8 
Vell. 2, 46 Suet. Caes. 20, 4 Tib. 2,4 

— Ὁ 

7 εἷλεν ῬῊ τὸ om. AP! 10 πολιτευόμενος vel -vov Q 
13 φέροντα Ῥ' φιλονεικῶν codd. 16 μέλλων τούτων τι ποι- 
ἤσειν Rei. 18 πείσας] ποιήσας QP? 19 τιϑασσεύοντες QZ 
21 ἄρχειν QF^ 48 ὡς add. Sol. | 

Me ram. an 



ΚΑΤΩΝ 32,11— 34,5 8T 

κοὺς παρανόμως μεταστήσαντες, ἀπέδειξαν δήμαρχον, a. 59 

ἐπὶ μισϑῷ τῇ Κικέρωνος ἐξελάσει πάντα πρὸς χάριν 

ἐκείνοις πολιτευόμενον, ὑπάτους δὲ Ileíoová ve KoÀ-1 

πούρνιον, ὃς ἦν πατὴρ τῆς Καίσαρος γυναικός, καὶ 

s Γαβίνιον AóAo», ἕνα τῶν Πομπηΐου κολάκων [ἄνϑρω- 

πον), ὥς φασιν οἱ τὸν τρόπον αὐτοῦ καὶ τὸν βίον εἰ- 

δότες. 
84. ᾿Αλλὰ καίπερ οὕτως τὰ πράγματα κατειλη- 

φότες ἐγκρατῶς, καὶ τὸ μὲν χάριτι τῆς πόλεως τὸ δὲ 

10 φόβῳ μέρος og! ἑαυτοὺς ἔχοντες, ὅμως ἐφοβοῦντο τὸν f 

| Κάτωνα. καὶ γὰρ ἐν οἷς περιῆσαν αὐτοῦ τό ye χαλε- 3 

: πῶς καὶ μετὰ πόνων καὶ μὴ χωρὶς αἰσχύνης ἀλλ᾽ &Aey- 

| χομένους βιάζεσϑαι μόλις ἀνιαρὸν ἦν καὶ πρόσαντες. 
| ὁ δὲ Κλώδιος οὐδὲ Κικέρωνα καταλύσειν ἤλπιζε Κά- 3 α. 58 

| τ᾿οτωνος παρόντος, ἀλλὰ τοῦτο διαμηχανώμενος, πρῶτον 
ὡς εἰς ἀρχὴν κατέστη, μετεπέμψατο τὸν Κάτωνα, καὶ 

λόγους αὐτῷ προσήνεγκεν, ὡς πάντων δκεῖνον ἡγού- 716 

μενος ἄνδρα Ῥωμαίων καϑαρώτατον, "ἔργῳ διδόναι πί- 

στιν ἕτοιμός ἐστι πολλῶν γὰρ αἰτουμένων τὴν ἐπὶ Κύ- 4 

20 προν καὶ Πτολεμαῖον ἀρχήν, καὶ δεομένων ἀποσταλῆναι, 

μόνον ἄξιον ἐκεῖνον ἡγεῖσθαι, καὶ διδόναι τὴν χάριν 

ἡδέως. ἀνακραγόντος δὲ τοῦ Κάτωνος, ὡς ἐνέδρα τὸ 

πρᾶγμα καὶ προπηλακισμός, οὐ χάρις, ἐστίν, ὑπερηφά- 

voc ὃ Κλώδιος καὶ ὀλιγώρως ,,οὐκοῦν΄᾿ εἶπεν ,,εἶ μὴ 

8 cf. ad Pomp. 48,4 14 Cass. Dio 38, 30, 5. 39,22 Cic. p. 
domo 52.53.65 p. Sest. 56.57. 60—63 Liv. per. 104 Vell. 2, 45, 
4.5 Flor. 1,44 

8 πολιτευσόμενον Sint. πίσωνα PQ καὶ καλπούρνιον codd. 
praeter P! ὅ Αὖλον Xyl: παῦλον ἕνα Zie.: ἐκ κολάκων 
Emp. cl. Pomp. 48, 4: κόλπων ἄνϑρωπον del. Zie. 8 τὸ 
πρᾶγμα Z 11 καὶ γὰρ οἵα. αῷ οἷσπερ ἦσαν L' τό ys Br.: 
τότε 16 τὸν Om. AP! 117 ἐκείνων AP 18 ῥωμαῖον AP! 
ἔργον P 19 κύπρων L! 90 καὶ πτολεμαῖον om. A 



88 IIAOTTAPXOT 

a.58 χάριν ἔχεις, ἀνιώμενος πλεύσῃ΄᾽, καὶ προσελϑὼν εὐϑὺς 

εἰς τὸν δῆμον ἐκύρωσε νόμῳ τὴν ἔκπεμψιν τοῦ Κάτωνος. 

e ἐξιόντι δ᾽ οὐ ναῦν, οὐ στρατιώτην, οὐχ ὑπηρέτην ἔδωκε, 698 
A »* , - , "7 e * , A] b πλὴν ἢ δύο γραμματεῖς μόνον, ὧν ὃ μὲν κλέπτης xai 

7, e ' , / c 1 à 
τ παμπόνηρος, ἅτερος δὲ Κλωδίου πελάτης. ὡς δὲ μικρὸν ὁ 

ἔργον αὐτῷ Κύπρον καὶ Πτολεμαῖον ἀναϑείς, ἔτι καὶ 

Βυζαντίων φυγάδας κατάγειν προσέταξε, βουλόμενος ὅτι 

πλεῖστον χρόνον ἐκποδὼν ἄρχοντος αὐτοῦ γενέσϑαι τὸν 

Κάτωνα. 

9350. Τοιαύτῃ δὲ καταληφϑεὶς ἀνάγκῃ, Κικέρωνι μὲν 10 

ἐλαυνομένῳ παρήνεσε μὴ στασιάσαι μηδ᾽ εἰς ὅπλα 
a /, MI , 5 - 5 5 Φ , - 

καὶ φόνους τὴν πόλιν ἐμβαλεῖν, ἀλλ᾿ ὑπεκστάντα τῷ 

» καιρῷ, πάλιν γενέσϑαι σωτῆρα τῆς πατρίδος" Κανίδιον 

δέ τινα τῶν φίλων προπέμψας εἰς Κύπρον, ἔπειϑε τὸν 

Πτολεμαῖον ἄνευ μάχης εἴκειν, ὡς οὔτε χρημάτων οὔτε . 

e τιμῆς ἐνδεᾶ βιωσόμενον" ἱερωσύνην γὰρ αὐτῷ τῆς ἐν 

s Πάφῳ ϑεοῦ δώσειν τὸν δῆμον. αὐτὸς δὲ διέτριβεν ἐν 
e , /, e M ^ ^ , 5 

όδῳ, παρασκευαζόμενος ἅμα καὶ τὰς ἀποκρίσεις àva- 

4 μένων. ἐν δὲ τούτῳ Π]τολεμαῖος ὁ Αἰγύπτου βασιλεύς, j 

oz ὀργῆς τινος καὶ διαφορᾶς πρὸς τοὺς πολίτας dz0- 30 
" 

λελοιπὼς μὲν ᾿Αλεξάνδρειαν, εἰς δὲ “Ῥώμην πλέων, ὡς | 

Πομπηΐου καὶ Καίσαρος «00i αὐτὸν μετὰ δυνάμεως 

καταξόντων, ἐντυχεῖν τῷ Κάτωνι βουληϑεὶς προσέπεμ- ^. 

ὄψεν, ἐλπίζων ἐκεῖνον ὡς αὐτὸν ἥξειν. ὁ δὲ Κάτων᾽ 
5 , i] »^ , A] , Á δ 4 

ἐτύγχανε μὲν ὧν τότε περὶ κοιλίας κάϑαρσιν, ἥκειν δὲ 25 

τὸν Πτολεμαῖον εἰ βούλοιτο κελεύσας πρὸς αὐτόν, ὡς ΐ 

i 
»p 

| 
* 

iem . d 

10 Cass. Dio 38, 17,4 

1 εἶχες A προελϑὼν lunt. 4 ἦν post μὲν add. Sch., post 
πελάτης Cor. 6 παμπόνηρος P'L?: πολὺ πονηρὸς AP?*QZ . 
10 καταλειφϑεὶς Z κικέρων Ῥ' 15 ἥκειν Z 90 διαφϑορᾶς P! 
91 uiv om. L' 22 μετὰ δυνάμεως αὐτὸν Q | 



KAT&N 34, 6—830,2 89 

δ᾽ ἦλθεν οὔτ᾽ ἀπαντήσας οὔϑ᾽ ὑπεξαναστάς, ἀλλ᾽ ὡς ἃ a.sé 

ἕνα τῶν ἐπιτυχόντων ἀσπασάμενος καὶ καϑίσαι κελεύ- 

σας, πρῶτον αὐτοῖς τούτοις διετάραξε, ϑαυμάζοντα πρὸς 

τὸ δημοτικὸν καὶ λιτὸν αὐτοῦ τῆς κατασκευῆς τὴν ὑπερ- 
’, M /, M 39) 5 M Α i] , 

5 οψίαν καὶ βαρύτητα τοῦ ἤϑους. ἐπεὶ δὲ καὶ διαλέγε- 6 
M € 5 ς N 5 /, 2 /, /, 

σϑαι περὶ τῶν xaÜ' αὑτὸν ἀρξάμενος, ἠκροάσατο λόγων 

νοῦν πολὺν ἐχόντων καὶ παρρησίαν, ἐπιτιμῶντος αὐτῷ 

τοῦ Κάτωνος καὶ διδάσκοντος, ὅσην εὐδαιμονίαν ἀπο- 
708 λιπὼν ὅσαις ἑαυτὸν ὑποτίϑησι λατρείαις καὶ πόνοις καὶ 

, M 2 - 5 e , M £e 

10 δωροδοκίαις xai πλεονεξίαις τῶν ἐν “Ρώμῃ δυνατῶν, oc 

l μόλις ἐξαργυρισϑεῖσαν ἔμπλήσειν Αἴγυπτον, coufov- e 
λεύοντος δὲ πλεῖν ὀπίσω καὶ διαλλάττεσϑαι τοῖς πολί- 

- SE. A M - M /, c /, 
ταις, αὐτοῦ δὲ xai συμπλεῖν καὶ συνδιαλλάττειν ἑτοίμως 

ἔχοντος, οἷον ἔκ μανίας τινὸς ἢ παρακοπῆς ὑπὸ τῶν τ 

15 λόγων ἔμφρων καϑιστάμενος, καὶ κατανοῶν τὴν ἀλή- 

ϑειαν καὶ τὴν σύνεσιν τοῦ ἀνδρός, ὥρμησε μὲν χρῆσϑαι 

τοῖς ἐκείνου λογισμοῖς, ἀνατραπεὶς δ᾽ ὑπὸ τῶν φίλων 

αὖϑις, ἅμα τῷ πρῶτον ἔν Ρώμῃ γενέσϑαι καὶ ϑύραις 

ἑνὸς ἄρχοντος προσελϑεῖν ἔστενε τὴν αὑτοῦ κακοβου- 

30 λίαν, ὡς οὖκ ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ λόγων, ϑεοῦ δὲ μαντείας 

καταφρογήσας. 

36. Ὃ δ᾽ ἐν Κύπρῳ {Π|τολεμαῖος εὐτυχίᾳ τινὲ vob . 

Κάτωνος ἑαυτὸν φαρμάκοις ἀπέκτεινε. πολλῶν δὲ. χρη- sf 

μάτων ἀπολελεῖφϑαι λεγομένων, αὐτὸς μὲν ἔγνω πλεῖν 

5 εἰς Βυζαντίους, πρὸς δὲ τὴν Κύπρον ἐξέπεμψε τὸν 

ἀδελφιδοῦν Βροῦτον, οὐ πάνυ τι πιστεύων τῷ Κα- 

φῦ Plut. Brut. 3 

1 δὲ om. Q Cor. 8 αὐτοῖς τούτοις AP!Q: αὐτοῖς τοῦτο Z 
αὐτὸν τοῦτο CFP* αὐτῷ τούτῳ Anon. ϑαυμάξων P! 10 δυνα- 
στῶν: corr. Ànon. 18 δὲ del Cor. καὶ om.Q 16 καὶ 
om. AP! 40 λόγον AP 828 £v εὐτυχία Z 80 τι om. Z 
Kavióio] κάτωνι L! 



90 ILAOTTAPXOT 

a.58 3 γιδίῳ. τοὺς δὲ φυγάδας διαλλάξας, καὶ καταλιπὼν ἐν 

ὁμονοίᾳ τὸ Βυζάντιον, οὕτως εἰς Κύπρον ἔπλευσεν. 

4 οὔσης δὲ πολλῆς καὶ βασιλικῆς ἐν ἐκπώμασι καὶ τραπέ- 

ζαις καὶ λίϑοις καὶ πορφύραις κατασκευῆς, ἣν ἔδει 

711 πραϑεῖσαν ἐξαργυρισϑῆναι, πάντα βουλόμενος ἐξακρι- 5 

βοῦν, καὶ πάντα κατατείνειν εἰς ἄκραν τιμήν, καὶ πᾶσιν 

αὐτὸς παρεῖναι καὶ προσάγειν τὸν. ἔσχατον éxAoywouóv, 

οὐδὲ τοῖς ἐϑάσι τῆς ἀγορᾶς ἐπίστευεν, ἀλλ᾽ ὑπονοῶν 

ὁμοῦ πάντας, ὑπηρέτας, κήρυκας, ὠνητάς, φίλους, 

τέλος αὐτὸς ἰδίᾳ τοῖς ὠνουμένοις διαλεγόμενος, καὶ τὸ 

προσβιβάζων ἕκαστον, οὕτω τὰ πλεῖστα τῶν ἀγορασμά- 

δτων ἐπώλει. διὸ τοῖς T ἄλλοις φίλοις ὡς ἀπιστῶν 

προσέκρουσε, καὶ TOv συνηϑέστατον ἁπάντων Movvá- 

τιον εἰς ὀργὴν ὀλίγου δεῖν ἀνήκεστον γενομένην ἐνέβα- | 
λεν, ὥστε xai Καίσαρι γράφοντι λόγον κατὰ τοῦ Káro-"8 

b voc πικροτάτην τοῦτο τὸ μέρος τῆς κατηγορίας διατρι- 16 — 
βὴν παρασχεῖν. 94. ὃ μέντοι Μουνάτιος οὐκ ἀπιστίᾳ τοῦ 

Κάτωνος, ἀλλ᾽ ἐκείνου μὲν ὀλιγωρίᾳ πρὸς αὑτόν, αὑτοῦ 

δέ τινι ζηλοτυπίᾳ πρὸς τὸν Κανίδιον ἱστορεῖ γενέσϑαι 

τὴν ὀργήν. καὶ γὰρ αὐτὸς σύγγραμμα περὶ τοῦ ΪΚάτω- 30 
γος ἐξέδωκεν, ᾧ μάλιστα Θρασέας ἐπηκολούϑησε (HRR 

2 II 42—44. 99). λέγει δ᾽ ὕστερος μὲν εἰς Κύπρον ἀφικέσθαι, 

καὶ λαβεῖν παρημελημένην ξενίαν, ἐλϑὼν δ᾽ ἐπὶ ϑύρας 

ἀπωσϑῆναι, σκευωρουμένου τι τοῦ Κάτωνος οἴκοι σὺν 

s τῷ Κανιδίῳ᾽ μεμψάμενος δὲ μετρίως, οὐ μετρίας τυχεῖν 35 

ἀποκρίσεως, ὅτι κινδυνεύει τὸ λίαν φιλεῖν, ὥς φησι 

c Θεόφραστος (frg. 82 Wimmer), αἴτιον τοῦ μισεῖν γίνε- 

8 cf. Plin. n. h. 8,196. 29,96. 34,92 Sen. contr. 6,4 

8 ἐν om. L! ἐχπόμασι L!P* ἐκπτώμασι PM 6 ἄκρα P'MV^ 
7 παρῆναι L'P! 8 ἐθάσι Anon.: ἔϑεσι 11 P a A 
15 καὶ om. PQ γράφοντι μὲν L' — 20 τοῦ om. AP' 34 oxso- 
ρουμένου L' 6xow0. QZ 



ΚΑΤΩΝ 36,3—38, 1 91 
λές σϑαι πολλάκις" ,,(ἐπεὶ καὶ σὺ φάναι ,,ωτῷ μάλιστα φι- « 

λεῖν ἧττον οἰόμενος ἢ προσήκει τιμᾶσϑαι, χαλεπαίνεις. 

Κανιδίῳ δὲ καὶ δι’ ἐμπειρίαν χρῶμαι καὶ διὰ πίστιν 

ἑτέρων μᾶλλον, ἐξ ἀρχῆς μὲν ἀφιγμένῳ, καϑαρῷ δὲ 

s φαινομένῳ.“ ταῦτα μέντοι μόνον αὐτῷ μόνῳ διαλεχϑέντα s 
^ , i] i] , 5 . - 5 , 

τὸν Κάτωνα πρὸς τὸν Κανίδιον ἐξενεγκεῖν. αἰσϑόμενος 

οὖν αὐτὸς οὔτ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ἔτι φοιτᾶν οὔτε σύμβουλος 

ὑπακούειν καλούμενος. ἀπειλοῦντος δὲ τοῦ Κάτωνος ὁ 

ὥσπερ εἰώϑασι τῶν ἀπειϑούντων ἐνέχυρα λήψεσθαι, 

10 μηδὲν φροντίσας ἐκπλεῦσαι, καὶ πολὺν χρόνον ἔν ὀργῇ 
διατελεῖν" εἶτα τῆς Μαρκίας (ἔτι γὰρ συνῴκει τῷ Κά- τὰ 

, - 3 c 3 ’ , 

tovt) διαλεχϑείσης, τυχεῖν μὲν ὑπὸ Βάρκα xexAnuévovc 

ἐπὶ δεῖπνον, εἰσελϑόντα δ᾽ ὕστερον τὸν Κάτωνα, τῶν 

.. ἄλλων κατακειμένων, ἐρωτᾶν ὅπου κατακλιϑείη. τοῦ δὲ 58 

is Βάρκα κελεύσαντος ὅπου βούλεται, περιβλεψάμενον 
δῶν ' / τ ἢ / L εἰπεῖν ὅτι παρὰ Μουνάτιον. καὶ περιελϑόντα πλησίον 

αὐτοῦ κατακλιϑῆναι, πλέον δὲ μηϑὲν φιλοφρονήσασθϑαι 

παρὰ τὸ δεῖπνον. ἀλλὰ πάλιν τῆς Μαρκίας δεομένης, 

7-2$10» μὲν Κάτωνα γράψαι πρὸς αὐτόν, ὡς ἐντυχεῖν τι 
, 5 A] 5 eo 5 A 5 ’ M 

30 βουλόμενον, αὐτὸς δ᾽ ἥκειν ἕωϑεν sig τὴν οἰκίαν καὶ 

ὑπὸ τῆς Μαρκίας κατασχεϑῆναι, μέχρι πάντες ἀπηλ- 

λάγησαν, οὕτω δ᾽ εἰσελθόντα τὸν Κάτωνα καὶ περιβα- e 

. Aóvra τὰς χεῖρας ἀμφοτέρας ἀσπάσασϑαι καὶ φιλοφρο- 

γεῖσϑαι. ταῦτα μὲν οὖν οὐχ ἧττον οἰόμενοι τῶν ὑπαί- τὸ 
36 ϑρων καὶ μεγάλων πράξεων πρὸς ἔνδειξιν ἤϑους καὶ 

κατανόησιν ἔχειν τινὰ σαφήνειαν, ἐπὶ πλέον διήλθομεν. 

398. Τῷ δὲ Κάτωνι συνήχϑη μὲν ἀργυρίου τάλαντα 

91 Flor. 1, 44 Vell. 2, 45,5 

$ μόνῳ om. Z 7 ἔτι 0m. A 8 τοῦ Κάτωνος om. A! 
11 ESL on QP* 16 προσελϑόντα Zie. 17 μηδὲν PQZ 
20 αὐτὸς Sint.: αὐτὸν 38 φιλοφρονήσασϑαι Zie. cl. v. 17 24 οὖν 
om.Z í | 

u 
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a.56 μικρὸν ἑπτακισχιλίων ἀποδέοντα, δεδιὼς δὲ τοῦ πλοῦ τὸ 

μῆκος, ἀγγεῖα πολλὰ κατασκευάσας, ὧν ἕκαστον ἐχώρει | 

δύο τάλαντα xai δραχμὰς πεντακοσίας, καλώδιον ἑκάστῳ 

μακρὸν προσήρτησεν, οὗ τῇ ἀρχῇ προσείχετο φελλὸς | 

εὐμεγέϑης, ὅπως ei ῥαγείη τὸ πλοῖον, (ἀνδέχων διὰ βυϑοῦ 5 | 

fs τὸ ἄρτημα σημαίνοι τὸν τόπον. τὰ μὲν οὖν χρήματα ] 

πλὴν ὀλίγων τινῶν ἀσφαλῶς διεκομίσϑη, λόγους δὲ 

πάντων ὧν διῴκησε γεγραμμένους ἐπιμελῶς ἔχων ἐν 

s δυσὶ βιβλίοις, οὐδέτερον ἔσωσεν" ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπελεύϑε- 

ρος αὐτοῦ κομίζων, ὄνομα Φιλάργυρος, ἔκ Κεγχρεῶν 10 

778 ἀναχϑεὶς ἀνετράπη καὶ συναπώλεσε τοῖς φορτίοις, τὸ δ᾽ 

αὐτὸς ἄχρι Κερκύρας φυλάξας, ἐν ἀγορᾷ κατεσκήνωσε" 

τῶν δὲ ναυτῶν διὰ τὸ ῥιγοῦν πυρὰ πολλὰ καιόντων τῆς 

νυκτός, ἥφϑησαν αἱ σκηναί, καὶ τὸ βιβλίον ἠφανίσϑη. 

«τοὺς μὲν οὖν ἐχϑροὺς καὶ συκοφάντας ἐπιστομιεῖν ἤμελ- 15 

λον οἱ βασιλικοὶ διοικηταὶ παρόντες, ἄλλως δὲ τῷ Ká- 

τωνι τὸ πρᾶγμα δηγμὸν ἤνεγκεν οὐ γὰρ εἰς πίστιν 

ὑπὲρ αὑτοῦ τοὺς λόγους, ἀλλὰ παράδειγμα τοῖς ἄλλοις 

ἀκριβείας ἐξενεγκεῖν φιλοτιμούμενος, ἔνεμεσήϑη. 

39. Περαιωϑεὶς δὲ ταῖς ναυσὶν οὐκ ἔλαϑε τοὺς “Ῥω- s 

μαίους, ἀλλὰ πάντες μὲν ἄρχοντες καὶ ἱερεῖς, πᾶσα 

δ᾽ ἡ βουλή, πολὺ δὲ τοῦ δήμου μέρος ἀπήντων πρὸς 

Ὁ τὸν ποταμόν, ὥστε τὰς ὄχϑας ἀμφοτέρας ἀποκεκρύφϑαι, 

καὶ ϑριάμβου μηδὲν ὄψει καὶ φιλοτιμίᾳ λείπεσθαι τὸν 18 S 

s ἀνάπλουν αὐτοῦ. καίτοι σκαιὸν ἐνίοις τοῦτ᾽ ἐφαίνετο s5 

καὶ αὔϑαδες, ὅτι τῶν ὑπάτων καὶ τῶν στρατηγῶν παρ- 
7 Cass. Dio 89, 38, 8 
1 ἑπτακισχιλίων) iusto minor numerus videtur esse cl. c. 45,8 

4 μιχρὸν P* προσείχετο] προσήρτητο ZCF ὅ ῥαγῆ P! {ἀν)- 
ἔχων Zie. Φ ἐπελεύϑερος Z 10 κεχρεῶν α 19 κερχύρα 6 
18 ἐπιστομεῖν A 16 δὲ ZCF et P ex corr.: τ AP! τὲ δὲ Q 
16.17 τὸ πρᾶγμα τῶ κάτωνι ZCF —94 ὄψιν καὶ φιλοτιμίαν AP! 
90 τοῦτο ἐνίοις CF τοῦτο om. ΛΑ τότε L* mg. 

aucune t regimes 



ΚΑΤΩΝ 38,1—40,2 93 
, » 5 5 / i] E] /, 2 el , i] - ὄντων, οὔτ᾽ ἀπέβη πρὸς αὐτούς, οὔτ᾽ ἐπέσχε τὸν πλοῦν, α. 56 

ἀλλὰ δοϑίῳ τὴν ὄχϑην παρεξελαύνων ἐπὶ νεὼς ἕξήρους 

βασιλικῆς, οὐκ ἀνῆκε πρότερον ἢ καϑοομίσαι τὸν στόλον 

εἰς τὸ νεώριον. οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν χοημάτων παρακομι- 

:s ζομένων δι’ ἀγορᾶς, à τε δῆμος ἐϑαύμαζε τὸ πλῆϑος, 

ἥ τε βουλὴ συναχϑεῖσα μετὰ τῶν πρεπόντων ἐπαίνων 

ἐψηφίσατο τῷ Κάτωνι στρατηγίαν ξξαίρετον δοϑῆναι,. 
M JJ , ] 5 i] 5 9 “- , , 

καὶ τὰς ϑέας αὐτὸν ἐν ἐσϑῆτι περιπορφύρῳ ϑεάσασθαι. c 
“- i] * e /, [4 ’ * i] 

ταῦτα μὲν οὖν ὁ Κάτων παρῃτήσατο, Νικίαν δὲ τὸν α 
5 , —- M 3 , » 4 Ἁ 

10 οἰκονόμον τῶν βασιλικῶν ἐλεύϑερον ἔπεισε τὴν βουλὴν 

ἀφεῖναι, μαρτυρήσας ἐπιμέλειαν καὶ πίστιν. ὑπάτευε δὲ 

Φίλιππος ὁ πατὴρ τῆς Μαρκίας, καὶ τρόπον τινὰ τὸ ἀξίω- 

μα τῆς ἀρχῆς καὶ ἣ δύναμις eic Κάτωνα περιῆλϑεν, οὐκ 

ἐλάττονα τοῦ συνάρχοντος δι᾿ ἀρετὴν ἢ δι οἰκειότητα 
-᾿ /, —- /, M /, 

15 τοῦ Φιλίππου τῷ Κάτωνι τιμὴν προστιϑέντος. | 
40. ᾿Επεὶ δὲ Κικέρων ἔκ τῆς φυγῆς ἣν ἔφυγεν ὑπὸ 

᾿ Κλωδίου κατελϑών, καὶ δυνάμενος μέγα, τὰς δημαρχι- 

κὰς δέλτους ἃς ὁ Κλώδιος ἔϑηκεν ἀναγράψας εἰς τὸ ἃ 

Καπιτώλιον ἀπέσπασε βίᾳ καὶ καϑεῖλε, τοῦ Κλωδίου 
M y » * /, A - 5 /, M 

30 μὴ παρόντος, ἐπὶ τούτοις δὲ βουλῆς ἀϑροισϑείσης καὶ 

τοῦ Κλωδίου κατηγοροῦντος, ἔλεγε, παρανόμως τῷ Κλω- 

δίῳ τῆς δημαρχίας γενομένης, ἀτελῆ καὶ ἄκυρα δεῖν ᾿. 

εἶναι τὰ τότε πραχϑέντα καὶ γραφέντα, προσέκρουσεν. 

ὁ Κάτων αὐτῷ λέγοντι, καὶ τέλος ἀναστὰς ἔφη, τῆς μὲν 

25 Κλωδίου πολιτείας μηδὲν ὑγιὲς μηδὲ χρηστὸν ὅλως vo- 

μίζειν, εἰ δ᾽ ἀναιρεῖ τις ὅσα δημαρχῶν ἔπραξεν, ἀναι- 

ρεῖσϑαι πᾶσαν αὐτοῦ τὴν περὶ Κύπρον πραγματείαν, 

ὧν 

e 

5e 

€ Cass. Dio 39,23, 1 Val. Max. 4,1, 14. Mommsen, Staatsr. I? 
570,2 116 Cass. Dio 39, 22, 1.2 

. 8 αὐτῶν PQZ 19 καπετώλιον LP! $91 τῶ κλωδίω παρα- 
νόμως Ζ | 
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a.56 καὶ μὴ γεγονέναι τὴν ἀποστολὴν νόμιμον, ἄρχοντος πα- 

es ρανόμου ψηφισαμένου" παρανόμως μὲν οὖν (οὐδ δή- 
μαρχον αἱρεϑῆναι τὸν Κλώδιον, ἔκ πατρικίων μεταστάντα 74 8 

ψόμου διδόντος sig δημοτικὸν οἶκον, εἰ δὲ μοχϑηρὸς 

ὥσπερ ἄλλοι γέγονεν ἄρχων, αὐτὸν εὐϑύνειν τὸν ἀδική- 5 
σαντα, μὴ λύειν τὴν συναδικηϑεῖσαν ἀρχὴν εἶναι προσῆ- 

4 κον. ἔκ τούτου δι᾽ ὀργῆς O Κικέρων ἔσχε τὸν Κάτωνα, 

καὶ φίλῳ χρώμενος ἑπαύσατο χρόνον πολύν" εἶτα μέντοι 

διηλλάγησαν. 

41. ᾿Εκ τούτου Πομπήϊος καὶ Κράσσος ὑπερβαλόντι 10 

τὰς Ἄλπεις Καίσαρι συγγενόμενοι, γνώμην ἐποιήσαντο 

κοινῇ δευτέραν ὑπατείαν μετιέναι, καὶ καταστάντες εἰς 
αὐτήν, Καίσαρι μὲν τῆς ἀρχῆς ἄλλον τοσοῦτον ἐπιψη- 

φίζεσϑαι χρόνον, αὑτοῖς δὲ τῶν ἐπαρχιῶν τὰς με- 

8 γίστας καὶ χρήματα καὶ στρατιωτικὰς δυνάμεις. ὅπερ 15 

ἦν ἐπὶ νεμήσει τῆς ἡγεμονίας καὶ καταλύσει τῆς πολι- 

8 τείας συνωμοσία. πολλῶν δὲ καὶ ἀγαϑῶν ἀνδρῶν μετιέ- 

ψαι τὴν ἀρχὴν τότε παρασκευαζομένων, τοὺς μὲν ἄλλους 

ὀφϑέντες ἐν ταῖς παραγγελίαις ἀπέτρεψαν, μόνον δὲ 

“Δεύκιον Δομίτιον Πορκίᾳ συνοικοῦντα τῇ ἀδελφῇ Ká- so 

των ἔπεισε μὴ ἐκστῆναι μηδ᾽ ὑφέσϑαι, τοῦ ἀγῶνος 

779 οὐ περὶ ἀρχῆς ὄντος, ἀλλὰ περὶ τῆς “Ῥωμαίων ἐλευϑε- 

« ρίας. καὶ μέντοι καὶ λόγος ἐχώρει διὰ τοῦ σωφρονοῦν- 

τος ἔτι τῆς πόλεως μέρους, ὡς οὐ περιοπτέον, eic ταὐτὸ 

τῆς Κράσσου καὶ Πομπηΐου δυνάμεως συνελϑούσης, 945 

"d AS Pomp. 51,4 et ibi 1. 1. 17 Plut. Pomp. 52, 1. 2 et 
ibi 

2 οὖν (00) Ri.: οὖν codd. o? Sch. οὖν δήμαρχον (ooy» Sol.; 
cf. e. g. p. 180,10 8 ἀναιρεϑῆναι Q ὅ ὁ ἄρχων Z 8 μέν: 
vé μὲν Q 10 ὑπερβάλλοντι: corr. Rei. 19 ὀφϑέντας QZP* 
ἀπέστρεψαν Ρ'ΜΡ. 20 δομέτιον A — 81 ὑφίεσθαι: corr. Cor. 
94 τὸ αὐτὸ Ζ 



ΚΑΤΩΝ 40,2—42, 2 95 

παντάπασιν ὑπέρογκον καὶ βαρεῖαν τὴν ἀρχὴν γενομέ- a.56 

vi», ἀλλ᾽ ἀφαιρετέον αὐτῆς τὸν ἕτερον. καὶ συνίσταντο 5 

πρὸς τὸν Δομίτιον, παρορμῶντες καὶ παραϑαρρύνοντες 

ἀντιλαμβάνεσθαι" πολλοὺς γὰρ αὐτῷ καὶ τῶν σιωπών- 
" /, » - , ec , - M , 

s tcv διὰ δέος ἐν ταῖς ψήφοις ὑπάρξειν. τοῦτο δὴ δεί- ὁ 

σαντες οἱ περὶ τὸν Πομπήϊον, ὑφεῖσαν ἐνέδραν τῷ 4ο- 
[4 , 1 » D € i] À ὃ 5 

μιτίῳ, καταβαίνοντι {περὶ ὄρϑρον ὑπὸ λαμπάδων εἰς 

τὸ πεδίον. καὶ πρῶτος μὲν ὃ προφαίνων ἵἿ ἐπιστὰς τῷ 1b 

Δομιτίῳ πληγεὶς καὶ πεσὼν ἀπέϑανε᾽ μετὰ δὲ τοῦτον 

τὸ8 ἤδη καὶ τῶν ἄλλων συντιτρωσκομένων, ἐγίνετο φυγὴ 
Ϊ 1 , M , - ^ 5 A] e Ká 

a πλὴν Κάτωνος xai Δομιτίου. κατεῖχε γὰρ αὐτὸν ὁ Κά- 8 

των, καίπερ αὐτὸς εἰς τὸν βραχίονα τετρωμένος, καὶ 

παρεκελεύετο μένειν καὶ μὴ προλιπεῖν ἕως ἐμπνέωσι τὸν 

ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἀγῶνα πρὸς τοὺς τυράννους, οἵ 

| 35 τίνα τρόπον χρήσονται τῇ ἀρχῇ, δηλοῦσι διὰ τηλικούτων 
J 3 / 2. 9 » A ’ | ἀδικημάτων àv αὐτὴν βαδίζοντες. 

429. Οὐχ ὑποστάντος δὲ τοῦ Δομιτίου τὸ δεινόν, 
5 5 5 x 2.7 , e £ i] ἀλλ᾽ εἰς τὴν οἰκίαν καταφυγόντος, ἡρέϑησαν μὲν. ὕπα- 

τοι llousuwjoc καὶ Κράσσος, οὐκ ἀπέκαμε δ᾽ ὃ Κάτων, 
5 E] 5 Α A , , / 

40 ἀλλ᾽ αὐτὸς προελϑὼν στρατηγίαν μετήει, βουλόμενος 

ὁρμητήριον ἔχειν τῶν πρὸς ἐκείνους ἀγώνων, καὶ πρὸς 

ἄρχοντας ἀντικαϑίστασϑαι μὴ ἰδιώτης. οἱ δὲ καὶ τοῦτο 

δείσαντες, ὡς τῆς στρατηγίας ἀξιομάχου διὰ Κάτωνα 

πρὸς τὴν ὑπατείαν γενησομένης, πρῶτον μὲν ἐξαίφνης 

30 καὶ τῶν πολλῶν ἀγνοούντων βουλὴν συναγαγόντες, ἐψη- 
φίσαντο τοὺς αἱρεϑέντας στρατηγοὺς εὐθὺς ἄρχειν, καὶ 

Ic] 

τῷ 

19 Plut. Pomp. 52, 8 et ibi 1. 1. 24 Cic. ad Qu. fr. 2, 8,3 

4 αὐτῶν P'A ὅ δὴ] δὲ Q 6 τὸν om. AP! δομητίω L! 
et postea 7 περὶ ὄρϑρον Sint.: ὄρϑριον (om. F*) 8 émi- 
στὰς deleam; παῖς Madvig ἔγγιστα Kronenberg ὑπηρέτης Latte 
9 τοῦτον L*: τοῦτο 14 πρὸς] ἕως Q 
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μὴ διαλιπόντας τὸν νόμιμον yoóvov, ἐν à (Ó(»xot τοῖς 

a.55 8 δεκάσασι τὸν δῆμον ἦσαν. ἔπειτα διὰ τοῦ ψηφίσματος 

τὸ διδόναι. ἵ δίκας ἀνυπεύϑυνον κατασκευάσαντες, ὑπη- 

oérag; αὑτῶν καὶ φίλους émi τὴν στρατηγίαν προῆγον, 
ἃ αὐτοὶ μὲν διδόντες ἀργύοιον, αὐτοὶ δὲ ταῖς ψήφοις φε- 5 

4 ρομέναις ἐφεστῶτες. ὡς δὲ καὶ τούτων ἣ Κάτωνος ἀρετὴ 

καὶ δόξα περιῆν, ὑπ᾽ αἰδοῦς τῶν πολλῶν ἐν δεινῷ [πολλῷ] 

τιϑεμένων ἀποδόσϑαι Κάτωνα ταῖς ψήφοις. ὃν καλῶς 

εἶχε πρίασϑαι τῇ πόλει στρατηγόν, ἥ τε πρώτη κληϑεῖσα 
- - - - 5 / 5 /, ec Li 

τῶν φυλῶν éxeivov ἀπέδειξεν, ἐξαίφνης ὁ Πομπήϊος τὸ 

βοοντῆς ἀκηκοέναι ψευσάμενος αἴσχιστα, ἔλυσε τὴν 

ἐκκλησίαν, εἰϑισμένων ἀφοσιοῦσϑαι τὰ τοιαῦτα, καὶ μη- 

δὲν ἐπικυροῦν διοσημίας γενομένης. αὖϑις δὲ πολλῷ 

χρησάμενοι τῷ δεκασμῷ, {καὶΣ τοὺς βελτίστους ὥσαντες 

ἐκ τοῦ πεδίου βίᾳ, διεπράξαντο Βατίνιον ἀντὶ Κάτωνος ss 
e M , » M /, M A ei 

αἱρεϑῆναι στρατηγόν. ἔνϑα δὴ λέγεται τοὺς μὲν οὕτω πα- 768. — 
, M 5 , / M ^ 5 UI eu ρανόμως xai ἀδίκως ϑεμένους τὴν ψῆφον εὐϑὺς ὥσπερ 

ἀποδράντας οἴχεσϑαι, τοῖς δ᾽ ἄλλοις συνισταμένοις καὶ 

ἀγανακτοῦσι δημάρχου τινὸς αὐτόϑι παρασχόντος ἔκ- 

κλησίαν, καταστάντα τὸν Κάτωνα, ἅπαντα μὲν ὥσπερ ἔκ 30 

ϑεῶν ἐπίσνουν τὰ μέλλοντα τῇ πόλει προειπεῖν, παρορ- 

μῆσαι δὲ τοὺς πολίτας ἐπὶ Πομπήϊον καὶ Κράσσον, ὡς 

τοιαῦτα συνειδότας αὑτοῖς, καὶ τοιαύτης ἁπτομένους 
, 5 e » /, A M 5 ^ 

πολιτείας, δι’ ἣν ἔδεισαν Κάτωνα μὴ στρατηγῶν αὐτῶν 

c 

e 

1 μὴ om.L! δίκαι Sol.: καὶ 8 τὸ {μηδὲ 010. δίκ. Rei. 
τὸ [0:0. δίκ.] vel τὸ δεκάξειν ἀνυπ. Cor. τὸ διδόναι [δίκας] Sch. 
Sint. 4 προσῆγον A 7 πολλῷ del. Zie., post τυϑεμένων 
pon. ZCP* 11 αἴσχιστα coniungebant cum sequentibus ᾿διέ- 
λυσε M Sint., sed cf. Pomp. 52,3 18 διοσημείας: corr. Cor. 
14 χρησάμενος ZCP* καὶ add. Zie. 15 βίᾳ coniungebant 
cum sequentibus βάνιον A'F 20 πάντα Sint. 84 στρα- 
τηγῶν C: στρατηγὸς cet. στρατ. (v) Steph. {γενόμενος Rei. 
24. p. 97, 1 αὐτὴν περιέληται Q 
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περιγένηται. τέλος δ᾽ ἀπιόντα εἰς τὴν οἰκίαν προὔπεμψε τ a.55 
πλῆϑος τοσοῦτον, ὅσον οὐδὲ σύμπαντας ἅμα τοὺς ámo-f 

δεδειγμένους στρατηγούς. 

48, Γαΐου δὲ Τρεβωνίου γράψαντος νόμον ὑπὲρ 

s vouijg ἐπαρχιῶν τοῖς ὑπάτοις, ὥστε τὸν μὲν ᾿]βηρίαν 
ἔχοντα καὶ Λιβύην ὑφ᾽ αὑτῷ, τὸν δὲ Συρίαν καὶ Αἴ- 

γυπτον, οἷς βούλοιντο πολεμεῖν καὶ καταστρέφεσθαι ναυ- 

τικαῖς καὶ πεζικαῖς δυνάμεσιν ἐπιόντας, oi μὲν ἄλλοι 

τὴν ἀντίπραξιν καὶ κώλυσιν ἀπεγνωκότες, ἐξέλιστον καὶ τὸ 

10 ἀντειπεῖν, Κάτωνι δ᾽ ἀναβάντι πρὸ τῆς ψηφοφορίας ἐπὶ 
| τὸ βῆμα καὶ βουλομένῳ λέγειν μόλις ὡρῶν δυεῖν λόγον 180 

ἔδωκαν. ὡς δὲ πολλὰ λέγων καὶ διδάσκων καὶ προϑε- 3 

σπίζων κατανάλωσε τὸν χρόνον, οὐκέτι λέγειν αὐτὸν 

"εἴων, ἀλλ᾽ ἐπιμένοντα κατέσπασεν ὑπηρέτης προσελ- 

15 ϑών. ὡς δὲ καὶ κάτωϑεν ἱστάμενος ἐβόα, καὶ τοὺς « 

ἀκούοντας καὶ συναγανακτοῦντας εἶχε, πάλιν ὃ ὑπηοέ- 
της ἐπιλαβόμενος καὶ ἀγαγὼν αὐτὸν ἔξω τῆς ἀγορᾶς 

κατέστησε. καὶ οὐκ ἔφϑη πρῶτον ἀφεϑείς, καὶ πάλιν s 

ἀναστρέψας ἵετο πρὸς τὸ βῆμα, μετὰ κραυγῆς ἐγκελευό- 
30 μεγος τοῖς πολίταις ἀμύνειν. πολλάκις δὲ τούτου γε- 5 

γομένου, περιπαϑῶν ὃ ἸΤρεβώνιος ἐκέλευσεν αὐτὸν εἰς 

τὸ δεσμωτήριον ἄγεσϑαι" καὶ πλῆϑος ἐπηκολούϑει, λέ- b 

γοντος ἅμα σὺν τῷ βαδίζειν ἀκροώμενον, ὥστε δείσαντα 

τ 8 τὸν Τρεβώνιον ἀφεῖναι. κἀκείνην μὲν οὕτω τὴν ἡμέραν 

o] 

-1 

4 Plut. Pomp. 52,4 et ibi 1.1. 

1 aut ἀπιόντος aut transpositione hiatum removendum censet 
Sint. 2 ἅμα τοὺς] αὐτοὺς Q 6 ὑφ᾽ αὑτῷ Οοτ.: ὑπ᾽ αὐτῶ 
codd, nisi quod ὑπ᾽ αὐτὸν L!O — 9 ἀπεγνωκότες — p. 115,17 λόγον 
— fol.41—46 in 1, suppleta a manu recentiore (1) 11 βουλο- 
μένων δυεῖν μόλ. ὧρ. λέγειν λόγον α δυοῖν AC 18 κατηνά- 
λωσε Q, 16 καὶ om.H 17 συναγαγὼν Q 480 γινομένου € 
21 αὐτὸν om. P! 38 σὺν del. Zie. τῶι P'HZ: αὐτῶ AQP! 

Plut. II, 10 (1686] 1 



98 . HIAOTTAPXOT 

a.55 ὁ Κάτων καταγάλωσε" ταῖς δ᾽ ἐφεξῆς oc μὲν δεδιξά- 

μενοι τῶν πολιτῶν, οὗς δὲ συσκευασάμενοι χάρισι καὶ 

δωροδοκίαις, ἕνα δὲ τῶν δημάρχων :AxóAALv» ὅπλοις 

εἴρξαντες ἐκ τοῦ βουλευτηρίου προελϑεῖν, αὐτὸν δὲ 

τὸν Κάτωνα βροντὴν γεγονέναι βοῶντα τῆς ἀγορᾶς ἔκ- 

βαλόντες, οὐκ ὀλίγους δὲ τρώσαντες, ἐνίων δὲ καὶ πε- 

σόντων, βίᾳ τὸν νόμον ἐκύρωσαν, ὥστε πολλοὺς συ- 

στραφέντας ὀργῇ τοὺς Πομπηΐου βάλλειν ἀνδριάντας. 
cs ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπελϑὼν ὁ Κάτων διεκώλυσε" τῷ δὲ 

Καίσαρι πάλιν νόμου γραφομένου περὶ τῶν ἐπαρχιῶν 

. καὶ τῶν στρατοπέδων, οὐκέτι πρὸς τὸν δῆμον ó Κάτων 

ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν τραπόμενος Πομπήϊον, ἐμαρτύρατο καὶ 

9 προὔλεγεν, ὡς ἐπὶ τὸν αὑτοῦ τράχηλον ἀναλαμβάνων 

Καίσαρα νῦν μὲν οὐκ οἶδεν, ὅταν δ᾽ ἄρχηται βαρύνε-. 

σϑαι καὶ κρατεῖσϑαι, μήτ᾽ ἀποϑέσϑαι δυνάμενος, μήτε 

φέρειν ὑπομένων, εἷς τὴν πόλιν ἐμπεσεῖται σὺν αὐτῷ, 

καὶ μεμνήσεται τότε τῶν Κάτωνος παραινέσεων, ὡς οὐδὲν 

ἧττον ἔν αὐταῖς τὸ Πομπηΐου συμφέρον ἐνῆν ἢ τὸ καλὸν 

dio καὶ δίκαιον: ταῦτα πολλάκις ἀκούων ὁ Πομπήϊος ἠμέ- 

λει καὶ παρέπεμπεν, ἀπιστίᾳ τῆς Καίσαρος μεταβολῆς 

διὰ πίστιν εὐτυχίας τῆς ἑαυτοῦ καὶ δυνάμεως. 
«4 44. Εἰς δὲ τὸ ἑξῆς ἔτος αἱρεϑεὶς ὁ Κάτων στρα- 

τηγός, οὐδὲν ἔδοξε προστιϑέναι τῇ ἀρχῇ τοσοῦτον sic 

σεμνότητα καὶ μέγεϑος, ἄοχων καλῶς, ὅσον ἀφαιρεῖν καὶ 

καταισχύνειν, ἀνυπόδητος καὶ ἀχίτων πολλάκις ἐπὶ τὸ 

βῆμα προερχόμενος, καὶ ϑανατικὰς δίκας ἐπιφανῶν ἀν- 

8 ὁρῶν οὕτω βραβεύων. ἔνιοι δέ φασι καὶ μετ᾽ ἄριστον 

29 Cic. Phil. 18,30 Gell. 13, 20, 8. 14 90 cf. ad p. 58,2 
et 15 

1 κατηνάλωσε AP!Q 4 7006840 tiv: corr. Sol. 6 ἐκ- 
βάλλοντες A 18 τὸ om. A 231 αὐτοῦ ΑΛ 86 προσερχό- 
μενος AP1 
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οἶνον πεπωκότα χρηματίζξειν" ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἀλη- a 54 

ϑῶς λέγεται. 

Διαφϑειρομένου δὲ τοῦ δήμοὺ ταῖς desint ὑπὸ s 

τῶν φιλαρχούντων, xci χρωμένων τῷ δεκάζεσϑαι κα- e 

785 ϑάπερ ἐργασίᾳ συνήϑει τῶν πολλῶν, βουλόμενος ἔκκό- 

e VaL παντάπασι τὸ νόσημα τοῦτο τῆς πόλεως, ἔπεισε 

δόγμα ϑέσϑαι τὴν σύγκλητον, ὅπως οἱ κατασταϑέντες 

ἄρχοντες, ei μηδένα κατήγορον ἔχοιεν, αὐτοὶ παριόντες 

ἐξ ἀνάγκης eig ἔνορκον δικαστήριον, εὐϑύνας διδῶσιν. 

10 ἐπὶ τούτῳ χαλεπῶς μὲν ἔσχον οἱ μετιόντες ἀρχάς, ἔτι; 

δὲ χαλεπώτερον ὃ μισϑαρνῶν. ὄχλος. ἕωϑεν οὖν éni τὸ 

βῆμα τοῦ Κάτωνος προελθόντος, ἀϑροόοι προσπεσόντες 

ἐβόων, ἐβλασφήμουν, ἔβαλλοὐ, ὥστε φεύγειν ἀπὸ τοῦ 

βήματὸς ἅπαντας, αὐτὸν δ᾽ ἐκεῖνον ἐξωσϑέντα τῷ πλή- 

15 0e. καὶ παραφερόμενον, μόλις ἐπιλαβέσϑαι τῶν ἐμβό- f 
λων. ἐνταῦϑα καταστάς, τῷ μὲν ἱταμῷ. καὶ ϑαρροῦντι s 

τῆς ὄψεως εὐϑὺς ἐκράτησε τοῦ ϑορύβου, καὶ τὴν κραυ- 

γὴν ἔπαυσεν, εἰπὼν δὲ τὰ πρέποντα, καὶ μεϑ᾽ ἡσυχίας 

ἀκουσϑείς, παντάπασι διέλυσε τὴν ταραχήν. ἐπαινούσης e 

30 δὲ τῆς βουλῆς αὐτόν, ,.,ἐγὼ δ᾽“ εἶπεν ,,ὑμᾶς οὐκ. ἐπαινῶ, 

κινδυνεύοντα στρατηγὸν ἐγκαταλιπόντας, καὶ μὴ προσ- 

αμύναντας.“΄ τῶν δὲ μετιόντων ἀρχὴν ἕκαστος ἀπόρῳ 1 

πάϑει συνείχετο, φοβούμενος μὲν αὐτὸς δεκάζειν, φο- 781 

βούμενος δ᾽ ἑτέρου τοῦτο πράξαντος ἔχπεσεῖν τῆς ἀρχῆς. 

25 ἔδοξεν. οὖν αὐτοῖς εἷς ταὐτὸ συνελϑοῦσι παραβαλέσθϑαι s 

δραχμῶν ἕκαστον ἀργυρίου δεκαδύο ἥμισυ μυοιάδας, 

εἶτα μετιέναι τὴν ἀρχὴν πάντας ὀρϑῶς καὶ δικαίως" 

8 cf. Cic. ad Att. 4, 17, 3 $2 Cic. ad Att. 4, 15, 7. 8 ad Qu. 
fr. 2, 15,4 -— 

14 ἐκεῖνον om. Q 16 ἐνταῦϑαϊ mg. P^Q et s. 5. F^: ἐντεῦϑεν 
καταστὰς Rei: ἀναστὰς codd. στὰς Sint. 94 τοῦτο Om. P!B 
26 ἀργυρίου om. Z 

7* 
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α. δ4 τὸν δὲ παραβάντα xoi χρησάμενον δεκασμῷ στέρεσθαι 

9 τοῦ ἀργυρίου. ταῦϑ᾽ ὁμολογήσαντες, αἱροῦνται φύλακα 

καὶ βραβευτὴν καὶ μάρτυρα τὸν Κάτωνα, καὶ (rà) 

χρήματα φέροντες ἐκείνῳ παρετίϑεντο᾽ καὶ τὰς συνϑή- 

κας ἐγράψαντο πρὸς ἐκεῖνον, ἀντὶ τῶν χρημάτων ἐγ- ς 

10 γυητὰς λαβόντα, τὰ δὲ χρήματα μὴ δεξάμενον. ὡς δ᾽ 

Ὁ ἧκεν ἡ κυρία τῆς ἀναδείξεως, παραστὰς ὁ Κάτων τῷ 

βραβεύοντι δημάρχῳ, καὶ παραφυλάξας τὴν ψῆφον, ἕνα 

τῶν παραβαλομένων ἀπέφηνε κακουργοῦντα, καὶ προσ- | 

11 ἕταξεν ἀποδοῦναι τοῖς ἄλλοις τὸ ἀργύριον. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι vo s 
μὲν ἐπαινέσαντες αὐτοῦ τὴν ὀρϑότητα καὶ ϑαυμάσαντες, i1. — 

ἀνεῖλον τὸ πρόστιμον, ὡς ἱκανὴν δίκην ἔχοντες παρὰ 

τοῦ ἀδικήσαντος" τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐλύπησεν ὃ Κάτων, 

καὶ φϑόνον ἔσχεν ἀπὸ τούτου πλεῖστον, ὡς βουλῆς καὶ 

δικαστηρίων καὶ ἀρχόντων δύναμιν αὑτῷ περιποιησά- 16. 

12 μενος: οὐδεμιᾶς γὰρ ἀρετῆς δόξα καὶ πίστις ἐπιφϑόνους 

ποιεῖ μᾶλλον ἢ τῆς δικαιοσύνης, ὅτι καὶ δύναμις αὐτῇ 

οιϑ καὶ πίστις ἕπεται μάλιστα παρὰ τῶν πολλῶν. οὐ γὰρ 

τιμῶσι μόνον, ὡς τοὺς ἀνδρείους, οὐδὲ ϑαυμάζουσιν, ὡς 

τοὺς φρονίμους, ἀλλὰ καὶ φιλοῦσι τοὺς δικαίους, καὶ 30 | 

14 ϑαρροῦσιν αὐτοῖς καὶ πιστεύουσιν. ἐκείνων δὲ τοὺς uiv —. 

φοβοῦνται, τοῖς δ᾽ ἀπιστοῦσι" πρὸς δὲ τούτοις ἐκείνους 

μὲν οἴονται φύσει μᾶλλον ἢ τῷ βούλεσϑαι διαφέρεϊν, 

ἀνδρίαν καὶ φρόνησιν τὴν μὲν ὀξύτητά τινα τὴν δ᾽ 

εὐρωστίαν ψυχῆς τιϑέμενοι, δικαίῳ δ᾽ ὑπάρχοντος εὐϑὺς ss. — 
εἶναι τῷ βουλομένῳ, μάλιστα τὴν ἀδικίαν ὡς κακίαν 

ἀπροφάσιστον αἰσχύνονται. 
456. Διὸ καὶ τῷ Κάτωνι πάντες οἱ μεγάλοι προσ- 

8 τὰ add. Emp. 4 προσετίϑεντο 6, προετίϑεντο 8.8.1 
9 παραβαλλομένων: corr. Rei. 11 μὲν om.Q 16 δικαστη- 
olov AP! 18 τῶν om. Z 94 ἀνδρείαν AP! 25 δικαίου: 
corr. Ànon. 
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επολέμουν, ὡς ἐλεγχόμενοι" Πομπήϊος δὲ xai κατάλυσιν d α« 54 

τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως τὴν ἐκείνου δόξαν ἡγούμενος, ἀεί 

τινας προσέβαλλεν αὐτῷ λοιδορησομένους" ὧν καὶ Κλώ- 3 

διος ἦν ὁ δημαγωγός, αὖϑις εἰς Πομπήϊον ὑπορρυείς, 

5 καὶ καταβοῶν τοῦ Κάτωνος, ὡς πολλὰ μὲν ἔκ Κύπρου 

χρήματα νοσφισαμένου, Πομπηΐῳ δὲ πολεμοῦντος ἀπα- 

ξιώσαντι γάμον αὐτοῦ ϑυγατρός. ὁ δὲ Κάτων ἔλεγεν, 

ὅτι χρήματα μὲν ἔκ Κύπρου τοσαῦτα τῇ πόλει συναγά- 

γοι, μήϑ᾽ ἵππον ἕνα μήτε στρατιώτην λαβών, ὅσα IIoyu- 

10 πήϊος ἔκ πολέμων τοσούτων καὶ ϑριάμβων τὴν oixov- 

μένην κυκήσας o)óx ἀνήνεγκε' κηδεστὴν δὲ μηδέποτε 

προελέσϑαι Πομπήϊον, οὖκ ἀνάξιον ἡγούμενος, ἀλλ᾽ 

ὁρῶν τὴν ἐν τῇ πολιτείᾳ διαφοράν. «αὐτὸς μὲν yag" 

80 8 ἔφη ,.,διδομένης μοι μετὰ τὴν στρατηγίαν ἐπαρχίας, ἀπ- 

15 ἔστην, οὗτος δὲ τὰς μὲν ἔχει λαβών, τὰς δὲ δίδωσιν ἕτέ- 

goig* νυνὶ δὲ καὶ τέλος [ἑξακισχιλίων ὁπλιτῶν δύναμιν] 
Καίσαρι κέχρηκεν εἷς Γαλατίαν' ὃ οὔτ᾽ ἔκεῖνος ἤτησε 

παρ᾽ ὑμῶν, οὔϑ᾽ οὗτος ἔδωκε μεϑ ὑμῶν, ἀλλὰ δυνά- 
neu τηλικαῦται καὶ ὅπλα καὶ ἵπποι γάριτές εἶσιν ἰδιω- 

20 τῶν καὶ ἀντιδόσεις. καλούμενος δ᾽ αὐτοκράτωρ xci 

στρατηγός, ἄλλοις τὰ στρατεύματα καὶ τὰς ἐπαρχίας πα- 

ραδέδωκεν, αὐτὸς δὲ τῇ πόλει παρακάϑηται, στάσεις 

ἀγωνοϑετῶν à» ταῖς παραγγελίαις, καὶ ϑορύβους μηχα- f 

γώμεγος, ἐξ ὧν οὐ λέληϑε δι’ ἀναρχίας μοναρχίαν ἑαυτῷ 

. 35 μνηστευόμενος.“ 

| 46. Οὕτως μὲν ἠμύνατο τὸν Πομπήϊον. ἦν δὲ Μᾶρκος 

e 

cv oo 

e 

$ Cass. Dio 39, 23, 3 Sen. contr. 10, 1,8 € cf. ad p. 81, 21 

4 καταρρυεὶς lmg.Q 5 καταβοῶντος P! 8 ὅτι om. Q 
τῇ πόλει Om.Z συνάγοι P! 16 del. Sch. (δύναμυν del. Rei. 
τέλος del. Cob.) 11 ὃ Rei.: ἃ (ἣν Cor. qui tuetur δύναμιν) 
18 ἡμῶν bis Q δύναμις τηλικαῦτα ἘΣ et τηλικαῦτα etiam M^ 
22 δὲ om. P! 
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:-a.54 Φαώνιος ἑταῖρος αὐτοῦ. xoi ζηλωτής, οἷος ὃ Φαληρεὺς 

᾿Απολλόδωρος ἱστορεῖται περὶ Σωκράτην γενέσϑαι τὸν 
παλαιόν, ἐμπαϑὴς καὶ παρακεκινηκὼς πρὸς τὸν λόγον, 

o? σχέδην οὐδὲ πράως, ἀλλ᾽ ἄκρατον αὐτοῦ καϑαψά- 

2 μενον ὥσπερ οἶνον καὶ μανικώτερον. οὗτος ἀγορανομίαν 

μετιὼν ἡττᾶτο, συμπαρὼν δ᾽ ὃ Κάτων προσέσχε ταῖς 

783 5 δέλτοις μιᾷ χειρὶ γεγραμμέναις" καὶ τὴν κακουργίαν 

ἐξελέγξας, τότε μὲν ἐπικλήσει δημάρχων ἔλυσε τὴν 

a 53 ἀνάδειξιν, ὕστερον δὲ τοῦ Φαωνίου κατασταϑέντος ἀγο- 

ρανόμου, τά τ᾽ ἄλλα τῆς ἀοχῆς ἐπεμελεῖτο, καὶ τὰς ϑέας 
« διεῖπεν ἐν τῷ ϑεάτρῳ, διδοὺς [καὶ] τοῖς ϑυμελικοῖς 

στεφάνους μὲν οὐ χρυσοῦς ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ 
κοτίνων, δῶρα δ᾽ ἀντὶ τῶν πολυτελῶν, τοῖς μὲν “Ελλησι 

τεῦτλα καὶ ϑρίδακας καὶ ῥδαφανῖδας xai ἀπίους, τοῖς δὲ 

“Ρωμαίοις οἴνου κεράμια καὶ κρέα ὕεια καὶ σῦκα καὶ 

5 σικύους καὶ ξύλων ἀγκαλίδας" ὧν τὴν εὐτέλειαν οἱ μὲν 

ἐγέλων, oí δ᾽ ἥδοντο τοῦ Κάτωνος τὸ αὐστηρὸν καὶ 

b κατεστυμμένον ὁρῶντες ἡσυχῇ μεταβάλλον εἷς διάχυσιν. 

e τέλος δ᾽ ó Φαώνιος εἰς τὸν ὄχλον ἐμβαλὼν ἑαυτόν, καὶ 8ι 8 

καϑεζόμενος ἐν τοῖς ϑεαταῖς, ἐκρότει τὸν Κάτωνα, καὶ 

διδόναι τοῖς εὐημεροῦσι καὶ τιμᾶν ἐβόα, καὶ συμπαρε- 

κάλει τοὺς ϑεατάς, ὡς ἐκείνῳ τὴν ἐξουσίαν παραδεδω- 

1 κώς. ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ ϑεάτρῳ Κουρίων ὃ Φαωνίου συν- 
άρχων ἐχορήγει πολυτελῶς" ἀλλ᾽ ἐκεῖνον ἀπολείποντες oi 

ἄνϑρωποι μετέβαινον ἐνταῦϑα, καὶ συνέπαιζον προϑύ- 

poc ὑποκρινομένῳ τῷ Φαωνίῳ τὸν ἰδιώτην καὶ τῷ 

1 φαλληρεὺς Q 4 ἀκρατότερον Ri. καϑαψάμενος A. 5 ὡς 
πάροινον AP! 6 ταῖς] ἐνίαις Zie. — 8 δημαρχῶν: corr. Steph. 

ἔλυε AP! 11 καὶ del.Sch. 18 ἀντὶ τῶν om. Ζ6 16 σικύους, 
σικίους, συκίους codd. 11 ἥδοντο Ànon.: ἡδοῦντο M^ ἠδοῦντο 
γ6] ἠιδοῦντο cet. 18 μεταβάλλον Anon.: μετέβαλλον ΑΡΘ μετέ- 
βαλον Z 91 παρεκάλει Q 8 δουρίων: corr. Am. 984 ἀπολεί- 
ποντες ῬΊΑΗ: ἀπολιπόντες 1QZP* 26 τῷ 0m.Z τὸν om. AP' 

, 
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Κάτωνι τὸν ἀγωνοθέτην. ἔπραττε δὲ ταῦτα διασύρων τὸ 8 a.55 

πρᾶγμα, καὶ διδάσκων ὅτι παίζοντα δεῖ τῇ παιδιᾷ χρῆ- c 

σϑαι, καὶ χάριτι παραπέμπειν ἀτύφῳ μᾶλλον ἢ παρασκευ- 

aig καὶ πολυτελείαις, εἰς τὰ μηδενὸς ἄξια .φροντίδας 

5 μεγάλας καὶ σπουδὰς κατατυϑέμονον." 

44. ᾿Επεὶ δὲ Σκιπίωνος καὶ ὑγψαίου καὶ  MíAcwoc 

ὑπατείαν μετερχομένων οὐ μόνον ἐκείνοις τοῖς συντρό- 

goi ἤδη καὶ συμπολιτευομένοις ἀδικήμασι, δωροδοκίαις 
καὶ δεκασμοῖς, ἀλλ᾽ ἄντικρυς ÓU ὅπλων καὶ φόνων εἰς 

19 ἐμφύλιον πόλεμον ὠϑουμένων τόλμῃ καὶ ἀπονοίᾳ, IHou- 

πήϊόν τινες ἠξίουν ἐπιστῆναι ταῖς. ἀρχαιρεσίαις, τὸ μὲν. 

πρῶτον ἀντεῖπεν ὃ Κάτων, οὐ τοῖς νόμοις ἐκ Πομπηΐου 

φάμενος, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν νόμων Πομπηΐῳ δεῖν ὑπάρχειν 

τὴν ἀσφάλειαν ὡς δὲ πολὺν χρόνον ἀναρχίας οὔσης, 

15 καὶ τριῶν στρατοπέδων τὴν ἀγορὰν ὁσημέραι περιεχόν - 
των, ὀλίγον ἀπέλιπεν ἀνεπίσχετον γεγονέναι τὸ κακόν, 

ἔγνω τὰ πράγματα πρὸ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης εἰς Ilou- 

πήϊον ἑκουσίῳ χάριτι τῆς βουλῆς περιστῆσαι, καὶ τῷ 

μετριωτάτῳ τῶν παρανομημάτων χρησάμενος ἰάματι τῆς 

20 τῶν μεγίστων καταστάσεως, τὴν μοναρχίαν ἐπαγαγέ- 

σϑαι μᾶλλον, ἢ περιϊδεῖν τὴν στάσιν εἰς ἀναρχίαν τελευ- 

τῶσαν. εἶπεν οὖν ἐν τῇ βουλῇ γνώμην Βύβλος οἰκεῖος 5 α. 53 

ὧν Κάτωνος, ὡς χρὴ μόνον ἑλέσϑαι Πομπήϊον ὕπατον" 

85 5ἢ γὰρ ἕξειν καλῶς τὰ πράγματ᾽ ἐκείνου καταστήσαντος, 
85 ἢ τῷ κρατίστῳ δουλεύσειν τὴν πόλιν. ἀναστὰς δ᾽ Óae 
Κάτων οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαντος ἐπήνεσε τὴν γνώ- 

d 

6 c. 47—48, 4 Plut. Pomp. 54 et ibi 1.1. 

8 παραπέμπων pp! 16 ὡς ἡμέραι AP! 16 ἀπέλειπεν 1 
18 ἑκουσίως PQZ 20 ἐπάγεσϑαι P! 231 ἀναρχίαν Yo 
μοναρχίαν 92 οἰκεῖος om. l!, post ὧν inser. 15 94 ἕξειν 
ZQ: ξξει AP ἐκείνω ἃ 25 δουλεύειν: corr. Steph. (cf. Pomp. 
54,6) δ᾽} οὖν Q 



1004 . . ΠΛΟΥΤΑΡΧΟῪ 

α: 52 μὴν, καὶ συνεβούλευσε πᾶσαν ἀρχὴν ὡς ἀναρχίας κρείτ- 
-vova' ΠΠομστήϊον δὲ καὶ προσδοκᾶν ἄριστα τοῖς παροῦσι 

χρήσεσϑαι πράγμασι, καὶ φυλάξειν διαπιστευϑέντα τὴν 

πόλιν. 48. οὕτω δ᾽ ἀποδειχϑεὶς ὕπατος ó Πομπήϊος, 
ἐδεήϑη τοῦ Κάτωνος ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν εἰς τὸ προ- 

3 ἄστειον. ἐλθόντα δὲ δεξάμενος φιλοφρόνως ἀσπασμοῖς 

καὶ δεξιώσεσι, καὶ χάριν ὁμολογήσας, παρεκάλει σὐύμβου- 

8λὸν αὑτῷ καὶ πάρεδρον εἶναι τῆς ἀρχῆς. ὃ δὲ Κάτων 

ἀπεκρίνατο, μήτε τὰ πρότερα πρὸς ἀπέχϑειαν εἰπεῖν Πομ- 

ἔ πηΐου, μήτε ταῦτα πρὸς χάριν, ἀλλ᾽ ἐπὶ συμφέροντι 

«πάντα τῆς πόλεως" ἰδίᾳ μὲν οὖν αὐτῷ παρακαλοῦντι 

σύμβουλος ἔσεσϑαι, δημοσίᾳ δὲ κἂν μὴ παρακαλῆται 

πάντως ἐρεῖν τὸ φαινόμενον. καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττεν ὡς 

5 εἶπε. πρῶτον μὲν γὰρ ἐπὶ τοὺς δεκάσαντας ἤδη τὸν 

δῆμον ἐπιτίμια καινὰ καὶ δίκας μεγάλας τοῦ Πομπηΐου 

γομοϑετοῦντος, ἀμελεῖν ἐκέλευσε τῶν γεγονότων, καὶ 

6 προσέχειν τοῖς μέλλουσιν' οὔτε γὰρ ὅπου στήσεται τὰ 

188 προημαρτημένα ζητῶν ὁρίσαι QáÓwv, ἐάν τε νεώτερα 

γράφηται τῶν ἀδικημάτων ἐπιτίμια, δεινὰ πείσεσϑαι 

τοὺς ὃν οὐ παρέβαινον ὅτ᾽ ἠδίκουν νόμον, κατὰ τοῦτον 
v κολαζομένους. ἔπειτα πολλῶν κρινομένων ἐπιφανῶν ἀν- 

δρῶν, ἐνίων δὲ καὶ φίλων τοῦ Πομπηΐου καὶ οἴκείων, 

14 App. b.c. 2, 87 sqq. 21 Plut. Pomp. 55, 7—9 et ibi 1. 1. 

1 συνεβούλευε 1lP πᾶσαν uiv ἀρχὴν μᾶλλον αἱρούμενος &v- 
αρχίας Pomp. 54,7; infinitivum denied Sint. 2 καὶ om. Z 
(Pomp. 54,7: Πομπηΐου δὲ μηδένα βέλτιον ἄρξειν) 8 χρή- 
σασϑαι: corr. B* et Steph. ὅ προσελθεῖν αὐτὸν sig α 7 πολ- 
λὴν ὁμολογῶν χάριν ἔχειν Pomp. 54,8, unde fort. et hic ἔχειν 
post χάριν inserendum, cf. et p.124, 90 8 πρόεδρον 1* mg. QZ 
9 πρότερα Ri.: πρῶτα 14 ἤδη om.ZC 16 ἐκέλευσε P!C: ἐκέλευε 
1P*QZ 17 {τὸν τὰ Steph. 18 ξητῶν Ζ16.: ζητεῖν 19 τῶν 
om.QZ πείϑεσθαι QZ 20 rovg ὃν οὐ V^* Anon.: τοῦτον 
ὃν codd. sed οὐ s.s. L*?P* ὅτ᾽ οὔτ᾽ 1" mg. τοῦτο P 
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ὁρῶν αὐτὸν ἐνδιδόντα [év] πολλοῖς καὶ καμπτόμενον, a. 52 

ἐπετίμα σφοδρῶς καὶ διήγειρεν. ἐπεὶ δὲ νόμῳ τοὺς 8 

εἰωϑότας λέγεσϑαι περὶ τῶν κρινομένων ἐπαίνους αὐτὸς 

ἀφελών, Μουνατίῳ IIAáyxq: συγγράψας ἔπαινον ἐπὶ τῆς 

5 δίκης ἔδωκεν, ἐπισχόμενος ὁ Κάτων τὰ ὦτα ταῖς χερσὶν 

(ἔτυχε γὰρ δικάζων), ἐκώλυεν ἀναγινώσκεσϑαι τὴν 
| 488 μαρτυρίαν᾽ ó δὲ Πλάγκος ἀπέλεξεν αὐτὸν ἔκ τῶν δικα- b 

στῶν μετὰ τοὺς λόγους, καὶ οὐδὲν ἧττον ἥλω. καὶ ὅλως 

| ἄπορον ἦν πρᾶγμα xai δυσμεταχείριστον ὁ Κάτων τοῖς 

| 1e φεύγουσι, μήτε βουλομένοις αὐτὸν ἀπολιπεῖν δικαστήν, 

β μήτ᾽ ἀπολέγειν τολμῶσιν. ἥλωσαν γὰρ οὐκ ὀλίγοι, τῷ 

Κάτωνα φεύγειν δόξαντες οὐ ϑαρρεῖν τοῖς δικαίοις" ἑνίοις 

δὲ καὶ προὔφερον οἱ λοιδοροῦντες ὡς ὄνειδος μέγα τὸ μὴ 

δέξασϑαι κριτὴν Κάτωνα προτεινόμενον. 

ι 49. ᾿Επεὶ δὲ Καίσαρος αὐτοῦ μὲν ἐμπεφυκότος τοῖς 

. στρατεύμασιν ἔν Τ] αλατίᾳ καὶ τῶν ὅπλων ἐχομένου, 

δώροις δὲ καὶ χρήμασι καὶ φίλοις μάλιστα πρὸς τὴν ἐν 

τῇ πόλει χρωμένου δύναμιν, ἤδη μὲν αἱ Κάτωνος προ- ς 

αγορεύσεις ἀνέφερον τὸν ΠΠ]}ομπήϊον, ἔκ πολλῆς ἤδη τῆς 

"0 πρόσϑεν ἀπιστίας ὀνειροπολοῦντα τὸ δεινόν, ἔτι δ᾽ ἦν 

ὄκνου καὶ μελλήσεως ἀτόλμου πρὸς τὸ κωλύειν καὶ ἐπι- 

χειρεῖν ὑπόπλεως, ὥρμησεν ὃ Κάτων ὑπατείαν παραγ- 

γέλλειν, ὡς ἀφαιρησόμενος εὐθὺς τὰ ὅπλα τοῦ Καίσαρος, 

ἢ τὴν ἐπιβουλὴν ἐξελέγξων. οἱ δ᾽ ἀντιπαραγγέλλοντες 

E 

I 0 

τ 

o 

9? Caes. b. c. 1, 4,2 Sen. ad Helv. 18, 5. ben. 5, 17,2 

1 ἐν del Zie.: μὲν ἐν Emp. τοῖς M Sint.; an [ἐν πολλοῖς} 
8.4 ἀφελών, αὐτὸς Zie. cl. Pomp. 55,8 4 Πλάγκῳ Xyl.: φλάκκωι, 
item v. 7 7 ἀπέλεγξεν V" et P! ut vid. 11 τῶι 1!P!Z: τὸν 
QI'P* 12 κάτωνι P'M^ ἐνίοις M^ et Anon.: ἐνίους 14 προ- 
τεινόμενοι P!l 16 ἐχομένων Q et F* in quo s. 8. ov m.1 
18 προσαγορεύσεις Z 19 ἀνέφερον PZ: ἀνέφαινον ἃ προ- 
ἔφερον lQ ἤδη del. 216. δὴ vel vov δὴ Rei. 20 ἔτι Sch. : 
ἐπεὶ 291 μελήσεως lP!F^ 8 εὐθὺς om.Z 
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a.52 αὐτῷ χαρίεντες μὲν ἦσαν ἀμφότεροι, Σουλπίκιος δὲ xai 

πολλὰ τῆς τοῦ Κάτωνος év τῇ πόλει. δόξης τε καὶ δυνά- 

« μεως ἀπολελαυκώς. οὐ μέτριον οὖν ἐδόκει πρᾶγμα ποι- 

d εἴν οὐδ᾽ εὐχάριστον" οὐ μὴν ὅ γε Κάτων ἐνεκάλει" ,,τί 

yào'! ἔφη ,,Qavuaatóv, εἰ ὅ τις νομίζει τῶν ἀγαϑῶν μέ- s 

$ γιστον, ἑτέρῳ μὴ παρίησι; πείσας δὲ τὴν βουλὴν ψη- 

φίσασϑαι τοὺς μετιόντας τὴν ἀρχὴν αὐτοὺς δεξιοῦσθαι 

τὸν δῆμον, δι᾽ ἑτέρου δὲ μὴ δεῖσϑαι μηδ᾽ ἐντυγχάνειν 

ὑπὲρ αὐτῶν περιιόντος, ἔτι μᾶλλον ἐξηγρίαινε τοῦς ἀν- 
ϑοώπους, εἶ μὴ μόνον τὸ λαβεῖν μισϑόν, ἀλλὰ καὶ τὸ 10 

διδόναι χάριν αὐτοὺς ἀφῃρημένος, ἄπορον καὶ ἄτιμον 

ομοῦ τὸν δῆμον πεποίηκε. πρὸς δὲ τούτῳ μήτ᾽ αὐτὸς 

ἐντυχεῖν ὑπὲρ. αὑτοῦ πιϑανὸς ὥν, ἀλλ᾽ ἐν ἤϑει, τὸ τοῦ 

βίου μᾶλλον ἀξίωμα βουλόμενος φυλάσσειν ἢ προσλα- 
e βεῖν τὸ τῆς ἀρχῆς, ποιούμενος τὰς δεξιώσεις, μήτε τοὺς 84 8 

φίλους ἐάσας οἷς ὄχλος ἁλίσκεται xal ϑεραπεύεται ποι- 16 

tiv, ἀπέτυχε τῆς ἀρχῆς. 90. φέροντος δὲ τοῦ πράγματος 

οὐκ αὐτοῖς μόνοις τοῖς ἀποτυχοῦσιν, ἀλλὰ καὶ φίλοις 

αὐτῶν καὶ οἰκείοις σὺν αἰσχύνῃ τινὶ κατήφειαν καὶ 

πένϑος ἐφ᾽ ἡμέρας πολλάς, οὕτως ἤνεγκε ῥᾳϑύμως τὸ 30 

συμβεβηκός, ὥστ᾽ ἀλειψάμενος μὲν ἐν τῷ πεδίῳ σφαιρί- 

σαι, μετ᾽ ἄριστον δὲ πάλιν ὥσπερ εἴϑιστο καταβὰς εἰς 

ἀγορὰν ἀνυπόδητος καὶ ἀχίτων περιπατῆσαι μετὰ τῶν 
? συγήϑων. αἰτιᾶται δὲ Κικέρων ὅτι, τῶν πραγμάτων 

ἄρχοντος τοιούτου δεομένων, οὖκ ἐποιήσατο σπουδήν, s 
ἔ οὐδ᾽ ὑπῆλϑεν ὁμιλίᾳ φιλανϑρώπῳ τὸν δῆμον, ἀλλὰ καὶ 

17 Sen. ep. 104,88 

2 τοῦ om.Z 8 δοκεῖ PQ — 9 περιιόντος Emperii M^: περι- 
ἰόντας ἐξηγρίανε AD 11 ἀφηρημένους P!Q ἄτιμον καὶ ἄπο- 
ρον QZ 18 ἀλλὰ καὶ Z 15 τὸ om.Q διεξξώσεις Q 18 (roig) 
φίλοις Zie. 19 καὶ κατήφειαν ΖῥΡΣ — 26 καὶ om. Ζ 
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πρὸς τὸ λοιπὸν ἐξέκαμε καὶ ἀπηγόρευσε, καίτοι τὴν 

στρατηγίαν αὖϑις ἐξ ὑπαρχῆς μετελϑών. ἔλεγεν οὖν ó 
Κάτων, ὅτι τῆς μὲν στρατηγίας οὐ κατὰ γνώμην ἐξέπεσε 

τῶν πολλῶν, ἀλλὰ βιασϑέντων ἢ διαφϑαρέντων, ἐν δὲ 

5 ταῖς ὑπατικαῖς ψήφοις μηδεμιᾶς κακουργίας γενομένης, 
ἔγνωκε τῷ δήμῳ προσκεκρουκὼς διὰ τὸν αὑτοῦ τρό- 

πον, ὃν οὔτε μεταϑέσϑαι πρὸς évéoov χάριν, οὔτε 

χρώμενον ὁμοίῳ πάλιν ὅμοια παϑεῖν νοῦν ἔχοντος ἀν- 

δρός ἐστι. 

10 91. Τοῦ δὲ Καίσαρος ἐμβαλόντος εἰς ἔϑνη μάχιμα, 

καὶ παραβόλως κρατήσαντος, Γερμανοῖς δὲ καὶ σπον- 

δῶν γενομένων δοκοῦντος ἐπιϑέσϑαι καὶ καταβαλεῖν 
τριάκοντα μυριάδας, oi μὲν ἄλλοι τὸν δῆμον ἠξίουν 

εὐαγγέλια ϑύειν, ὃ δὲ Κάτων ἐκέλευεν ἐκδιδόναι τὸν 

15 Καίσαρα τοῖς παρανομηϑεῖσι, καὶ μὴ τρέπειν εἰς αὑτοὺς 

μηδ᾽ ἀναδέχεσθαι τὸ ἄγος εἷς τὴν πόλιν. ,,00 μὴν ἀλλὰ 

καὶ τοῖς ϑεοῖς᾿ ἔφη ,,Β(ύωμεν, ὅτι τῆς τοῦ στρατηγοῦ 

μανίας καὶ ἀπονοίας τὴν δίκην εἰς τοὺς στρατιώτας οὐ 

τρέπουσιν, ἀλλὰ φείδονται τῆς πόλεως.“᾿ ἐκ τούτου Kai- 

80 σὰρ ἐπιστολὴν γράψας ἀπέστειλεν eig τὴν σύγκλητον" 

858 ὡς δ᾽ ἀνεγνώσϑη βλασφημίας πολλὰς ἔχουσα καὶ κατη- 

γορίας τοῦ Κάτωνος, ἀναστὰς ἐκεῖνος, οὐχ ὑπ᾽ ὀργῆς 

οὐδὲ φιλονεικίας, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐκ λογισμοῦ καὶ παρα- 

σκευῆς, τὰ μὲν εἷς ἑαυτὸν ἐγκλήματα λοιδορίαις καὶ 

25 σχώμμασιν ὅμοια καὶ παιδιάν τινα καὶ βωμολοχίαν τοῦ 

Καίσαρος ἀπέδειξεν: ἁψάμενος δὲ τῶν ἐκείνου βουλευ- 

μάτων ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, ὥσπερ 

2 Cass. Dio 40, ὅ8,4 10 Plut. Caes. 22, 4 App. Celt. 18 Suet. 
Caes. 24,3 

2 αὖϑις om. Z ἔλεγε μὲν οὖν ᾳἩ 6 ἔγνωκε Sch.: ἔγκω καὶ codd. 
καὶ del Cor. αὑτοῦ Anon.: αὐτὸν (sed αὐτοῦ A) 8 ὁμοίως 
ZCP* 17 ϑύομεν: corr. C et Rei. ὅτι καὶ Q 19 ὁ καίσαρ Q 

784 

. 45 EI 

τ 

8 Ὁ 

e» 
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a.55 οὐκ ἐχϑρὸς ἀλλὰ συνωμότης xai κοινωνός, ἐκκαλύψας, 

καὶ διδάξας ὡς οὐ Βρεττανῶν οὐδὲ Κελτῶν παῖδας, ἀλλ᾽ 

c ἐκεῖνον αὐτὸν εἰ σωφρονοῦσι φοβητέον ἐστὶν αὐτοῖς, 

5 οὕτως ἐπέστρεψε καὶ παρώξυνεν, ὡς τοὺς φίλους τοῦ 

Καίσαρος μετανοεῖν, ὅτι τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντες & s 

τῇ βουλῇ, καιρὸν τῷ Κάτωνι λόγων δικαίων καὶ κατη- 
γοριῶν ἀληϑῶν παρέσχον. 

«50/499 κυρώϑη μὲν οὖν οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐλέχϑη μόνον ὅτι καλῶς 

τ ἔχει διάδοχον Καίσαρι δοϑῆναι. τῶν δὲ φίλων ἀξιούν- 

των καὶ Πομπήϊον ἐξ ἴσου τὰ ὅπλα καταϑέσθϑαι, καὶ τὸ 

ἀποδοῦναι τὰς ἐπαρχίας, ἢ μηδὲ Καίσαρα, νῦν ἐκεῖνα 

βοῶν ὁ Κάτων ἃ προὔλεγεν αὐτοῖς ἥκειν, καὶ βιάζεσθαι 

τὸν ἄνϑρωπον, ἀναφανδὸν. ἤδη τῇ δυνάμει χρώμενον, 

ἃ ἣν ἔσχεν ἐξαπατῶν καὶ φενακίζων τὴν πόλιν, ἔξω μὲν 
οὐδὲν ἐπέραινε, τοῦ δήμου ϑέλοντος ἀεὶ τὸν Καίσαρα 

μέγιστον εἶναι, τὴν δὲ σύγκλητον εἶχε πειϑομένην καὶ 
φοβουμένην τὸν δῆμον. 

a49 99. Qc δ᾽ Aoí(uvo» κατείληπτο, καὶ Καῖσαρ κατ- 

ηγγέλλετο μετὰ στρατιᾶς ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν πόλιν, ἐν- 

ταῦϑα δὴ πάντες ἐπ᾽ ἐκεῖνον ἀφεώρων, οἵ τε πολλοὶ 30 

καὶ Πομπήϊος, ὡς μόνον μὲν ἐξ ἀρχῆς προαισϑόμενον, 

πρῶτον δὲ φανερῶς προειπόντα: τὴν Καίσαρος γνώμην. 

s» εἶπεν οὖν ὁ Κάτων" ,,4AÀ εἴ γ᾽ οἷς ἐγὼ προὔλεγον 
ἀεὶ καὶ συνεβούλευον ἐπείσϑη τις ὑμῶν ἄνδρες, οὔτ᾽ 

ὁ ἂν ἕν᾽ ἐφοβεῖσϑε νῦν, οὔτ᾽ àv ἑνὶ τὰς ἐλπίδας εἴχετε. ““ ss 

s Πομπηΐου δ᾽ εἰπόντος, μαντικώτερα μὲν εἰρῆσϑαι Ká- 86 8 

5 — 

9 cf. Plut. Pomp. 58. 59 et ibi 1. 1. 18 Plut. Pomp. 60 et 
ibi 1. 1. 26 Plut. Pomp. 60,8. 61, 1 mor. 204d 

20$ 0m.Z βρεττανῶν A: βρετανῶν PQZ Γερμανῶν Am. I'to- 
μανῶν οὐδὲν Βρεττανῶν Zie. 12 ἥκει Q 14 ἔσχον Y ἔξω) 
ἐξ ὧν P! 18 ἀρίμηνον Z 80 ἐπ᾽] εἰς vel πρὸς Zie. 58 εἶπε 
δὲ ὁ 6 δ᾽ οὖν ὁ Zie. 84 συμβουλεύον l! 96 uiv om.l!P! 
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τωνι, φιλικώτερα δ᾽ αὐτῷ πεπρᾶχϑαι, συνεβούλευεν ὁ a. 49 

Κάτων évl Πομπηΐῳ τὰ πράγματα τὴν σύγκλητον éyye- 

οίσαι" τῶν γὰρ αὐτῶν εἶναι καὶ ποιεῖν τὰ μεγάλα κακὰ 

καὶ παύειν. ὃ μὲν οὖν Πομπήϊος, οὔτε δύναμιν ἔχων « 

s ἑτοίμην, οὔϑ᾽ οὗς κατέλεγε τότε προϑύμους ὁρῶν, ἐξέ- 

λιπε τὴν Ρώμην, ὃ δὲ Κάτων ἕπεσϑαι καὶ συμφεύγειν 

ἐγνωκώς, τὸν μὲν νεώτερον υἱὸν εἰς Βρεττίους ὑπεξέ- 

ϑετὸ πρὸς Μουνάτιον, τὸν δὲ πρεσβύτερον εἶχε σὺν 

ἑαυτῷ. τῆς δ᾽ οἰκίας καὶ τῶν ϑυγατέρων κηδεμόνος s 

10 δεομένων, ἀνέλαβε πάλιν τὴν Μαρκίαν, χηρεύουσαν ἐπὶ ἢ 

χρήμασι πολλοῖς: ὃ γὰρ ὋὉρτήσιος ϑνήσκων ἐκείνην 

ἀπέλιπε κληρονόμον. εἷς ὃ δὴ μάλιστα λοιδορούμενος e 

ó Καῖσαρ τῷ Κάτωνι φιλοπλουτίαν προφέρει καὶ μι- 

σϑαρνίαν ἐπὶ τῷ γάμῳ. τί γὰρ ἔδει παραχωρεῖν δεό- τ 

15 μενον γυναικός, ἢ τί μὴ δεόμενον αὖϑις ἀναλαμβάνειν, 

εἰ μὴ δέλεαρ ἐξ ἀρχῆς ὑφείϑη τὸ γύναιον Ὃηοτησίῳ, καὶ 

γέαν ἔχρησεν ἵνα πλουσίαν ἀπολάβῃ; πρὸς μὲν οὖν ταῦτα s 

μετρίως ἔχει τὸ Εὐριπίδειον ἐκεῖνο (Hero. 174)" 

| πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ᾽" ἔν ἀρρήτοισι γὰρ 785 

20 τὴν σὴν νομίζω δειλίαν, ὦ “Ηράκλεις" 

ὅμοιον γάρ ἔστι τῷ '"HooxAei μαλακίαν ὀνειδίζειν, καὶ 

κατηγορεῖν αἰσχροκέρδειαν Κάτωνος" εἰ δ᾽ ἄλλῃ πῃ μὴ 
καλῶς πέπρακται τὰ περὶ τὸν γάμον, ἐπισκεπτέον. ἐγ- 5 

γυησάμενος γοῦν τὴν Μαρκίαν ὃ Κάτων, καὶ τὸν οἶκον 

25 ἐπιτρέψας éxeívy καὶ τὰς ϑυγατέρας, αὐτὸς ἐδίωκε Πομ- 
σήϊον. 

9 cf. c. 25 et ibi 1. 1. 

1 βρετίους QZ 9 κηδόμενος QZ1!P? 18 προσφέρει: COIT. 
Br. et 5 καὶ] ἐπὶ α 14 ἔτι δεόμενον αὶ 11 ἀπολαύη 1M^ 
19 πρῶτα μὲν οὖν τὰ ῥητὰ: corr. Xyl. ex Eur. 20 ὦ om. 
Eur. 4jeex4sg codd. 21 τῷ] τὸ Anon. 23 τὰ om.lP! 24 γοῦν 
Sol: γὰρ codd. δὲ Emp. 
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a.49. B9. Ἀπ᾿ ἐκείνης δὲ λέγεται τῆς ἡμέρας μήτε xega- 

λὴν ἔτι κείρασϑαι, μήτε γένεια, μήτε στέφανον ἐπιϑέ- I 

00a, πένϑους δὲ xai κατηφείας xai βαρύτητος ἐπὶ τς 
συμφοραῖς τῆς πατρίδος ἕν σχῆμα νικώντων ὁμοίως καὶ | 

b γικωμένων ἄχρι τελευτῆς. διαφυλάξαι. — — ; 

^ Τότε δὲ κλήρῳ λαχὼν Σικελίαν, διέβη μὲν εἰς Συρα- &78 

κούσας, πυϑόμενος δ᾽. Ἀσίννιον Π]ολλίωνα παρὰ τῶν ᾿ 

πολεμίων ἀφῖχϑαι μετὰ δυνάμεως εἰς Μεσσήνην, ἔπεμψε 

s λόγον ἀπαιτῶν παρ᾽ αὐτοῦ τῆς διαβάσεως. ἀνταπαιτη- 

ϑεὶς δὲ λόγον ὑπ᾽ ἐκείνου τῆς τῶν πραγμάτων μεταβο- 1o 

λῆς, καὶ Πομπήϊον ἀκούσας ἐκλελοιπότα παντελῶς ᾿Ϊτα- 

λίαν ἐν Δυρραχίῳ στρατοπεδεύειν, πολὺν, ἔφη περὶ τὰ 

ϑεῖα πλάνον εἶναι καὶ ἀσάφειαν, εἰ Πομστήϊον, ἂν οἷς 

ὑγιὲς οὐδὲν οὐδὲ δίκαιον ἔπραττεν ἀήττητον γενόμενον, 

νῦν, ὅτε τὴν πατρίδα βούλεται σῴζειν, καὶ τῆς ἐλευϑε- ss 

ςο «ρίας ὑπερμάχεται, προλέλοιπε τὸ εὐτυχεῖν. Ασίννιον μὲν 

οὖν ἔφη δυνατὸς εἶναι Σικελίας ἐκβαλεῖν, ἄλλης δὲ μεί- 

ζονος ἐπερχομένης δυνάμεως, οὐ βούλεσϑαι τὴν νῆσον 

ἐκπολεμώ (σας) ἀπολέσαι" χωρεῖν δὲ πρὸς τὸ κρατοῦν 

καὶ σῴζεσϑαι παραινέσας Συρακοσίοις, ἐξέπλευσεν. 20 

5 Ἀφικόμενος δὲ πρὸς Πομπήϊον, ἀεὶ μὲν εἴχετο μιᾶς 

γνώμης, χρονοτριβεῖν τὸν πόλεμον, ἐλπίζων διαλύσεις, 

καὶ μὴ. βουλόμενος ἐν ἀγῶνι T χείρω γενομένην τὴν πόλιν 

1 Lucan. Phars.2,372—376 6 Plut. Pomp. 61,2 App. b. c. 
2, 162. 165 Cass. Dio 41, 41,1 Caes. b. c. 1, 30, 9,4. 8 Cic. ad Att. 
7, 15,9. 10, 12,2. 16,3. 

. 8 ἐπικείρασϑαι QP* ἔτι κείρεσϑαι P! ΤΙ ἀσίνιον 'P', item 
v. 16 8 μεσήνην codd. praet. M 10 τῆς — μεταβολῆς] ali- 
quid. excidisse iure suspicatur Sint. 11 καὶ om. Z . ἀκού- 
σὰς om. ZV^ 12 πολλὴν... πλάνην Ζ 11 δὲ om.l! 18 βού- 
λεσϑαι) δύνασϑαι Q 19 ̓ ἐκπολεμώσας Zie.: ἐν πολέμω codd. ] 
ἐμπολεμῶν Sint. ἀπολέσαι C. Keil: ἀπολέσϑαι l!PZC ἀποϑέσϑαι í 
1* προβαλέσϑαι Q, κρατεῖν Q 90 παραινέσας δὲ l  ovooxov-  — 
cío:g codd. 28 uj om. Z χειρῶν Sint. ἐν [ἀγῶνι] χερσὶ Zie. 

"1 

ome p δ c SER 9 San 
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αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτῆς παϑεῖν τὰ ἔσχατα, σιδήρῳ διακριϑεῖ- a. 49 

σαν. ἄλλα δὲ τούτων ἀδελφὰ Πομπήϊον πείσας καὶ 6 
τοὺς συνέδρους ψηφίσασϑαι, μήτε πόλιν ὑπήκοον 'Po- ἃ 

μαίων διαρπάζειν, μήτ᾽ ἄνδρα ἹΡωμαῖον ἔξω παρατάξεως 
s ἀναιρεῖν, καὶ δόξαν ἤνεγκε, καὶ προσηγάγετο πολλοὺς 

τῇ Πομπηΐου μερίδι, τὴν ἐπιείκειαν αὐτοῦ καὶ τὸ ἥμερον 

ἀσπασαμένους. 

ὅ4. ᾿Εκπεμφϑεὶς δ᾽ εἰς ᾿Ασίαν, ὡς τοῖς ἐκεῖ συν- 

ἄγουσι πλοῖα καὶ στρατιὰν ὠφέλιμος γένοιτο, Σερβιλίαν 

19 ἐπηγάγετο τὴν ἀδελφὴν καὶ τὸ Λευκόλλου παιδίον ἐξ 

ἐκείνης γεγονός. ἠκολούϑησε γὰρ αὐτῷ χηρεύουσα, καὶ 

πολὺ τῶν εἰς τὸ ἀκόλαστον αὐτῆς διαβολῶν ἀφεῖλεν, 

ὑποδῦσα τὴν ὑπὸ Κάτωνι φρουρὰν καὶ πλάνην καὶ δί- 

| . αἰταν ἑκουσίως" ἀλλ᾽ ὅ γε Καῖσαρ οὐδὲ τῶν ἐπ᾽ ἐκείνῃ 

| ges βλασφημιῶν τοῦ Κάτωνος ἐφείσατο. πρὸς μὲν οὖν 86 
τἄλλα τοῦ Κάτωνος οὐδὲν ὡς ἔοικεν ἐδεήϑησαν οἱ 

Πομπηΐου στρατηγοί, 'Poóíovc δὲ πειϑοῖ προσαγαγόμε- 

γος, καὶ τὴν Σερβιλίαν αὐτόϑι καὶ τὸ παιδίον ἀπολιπών, 

ἐπανῆλϑε πρὸς Πομπήϊον, ἤδη. πεζικῆς τε λαμπρᾶς καὶ 

so ναυτικῆς δυνάμεως περὶ αὐτὸν οὔσης. ἔνϑα δὴ καὶ 

μάλιστα τῆς γνώμης κατάφωρος ἔδοξε γεγονέναι Π]|ομ- 

πήϊος. ὥρμησε μὲν γὰρ ἐγχειρίσαι τῷ Κάτωνι τὴν τῶν 
νεῶν ἡγεμονίαν" ἦσαν δὲ πεντακοσίων μὲν oóx ἐλάτ- 

τοὺς αἱ μάχιμοι, λιβυρνικὰ δὲ καὶ κατασκοπικὰ καὶ 

:5 ἄφρακτα παμπληϑῆ" ταχὺ δ᾽ ἐννοήσας, ἢ διδαχϑεὶς ὑπὸ 

L2 

gx 

eo 

? Plut. Pomp. 65,1. 9 cf. c. 24,5 et ibi 1.1. 

1 ὑπ᾽ αὐτῆς AP!Q 4 πείσας Zie.: ἔπεισε 8 Ρωμαίοις 
Pomp. 65,1 4 ῥωμαίων P! (μηδένα Ῥωμαίων Pomp.) ἔξω] 
ἄνευ Pomp. ὅ (ἃν καὶ Sch. (0» Emp. 8 συνάγουσιν ἐκεῖ Q 
10 ἀδελφὴν DM^: ἀδελφιδὴν λευκούλλου A 12 αὐτῆς om.P 
17 πειϑοῖ Àm.: πείϑοι 1 πείϑει cet. 85 uiv om. CF* 
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a.49 ἔ τῶν φίλων, ὡς ἕν ἔστι κεφάλαιον Κάτωνι πάσης πολι- 

τείας ἐλευϑερῶσαι τὴν πατρίδα, κἂν γένηται κύριος. τή- 

λικαύτης δυνάμεως, ἧς ἂν ἡμέρας καταγωνίσωνται 

Καίσαρα, τῆς αὐτῆς ἐκείνης ἀξιώσει καὶ Πομπήϊον τὰ 

ὅπλα καταϑέσϑαι καὶ τοῖς νόμοις ἕπεσϑαι, μετέγνω, 5 

καίπερ ἤδη διειλεγμένος αὐτῷ, καὶ Βύβλον ἀπέδειξε 
«ναύαρχον. οὐ μὴν ἤσϑετό γε παρὰ τοῦτο τῆς προϑυ- 

«.44 μίας τοῦ Κάτωνος ἀμβλυτέρας" ἀλλὰ καὶ λέγεται πρός 

786 τινα μάχην [πρὸ τοῦ Δυρραχίου] αὐτοῦ τε Πομπηΐου παρ- 

ορμῶντος τὴν δύναμιν, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον ἡγεμό- 10 

vov εἰπεῖν τι καὶ προτρέψασϑαι κελεύοντος, ἀργῶς καὶ 

8 σιωπῇ τοὺς στρατιώτας ἀκούειν, Κάτωνος δὲ μετὰ πάν- 

τας, ὅσα καιρὸν εἶχε τῶν ἀπὸ φιλοσοφίας [ἀκούειν] λεγο- 

μένων περὶ ἐλευϑερίας καὶ ἀρετῆς καὶ ϑανάτου καὶ δό- 

ξης, διελϑόντος αὐτοπαϑῶς, καὶ τελευτῶντα τρέψαντος 15 

τὸν λόγον εἰς ϑεῶν ἀνάκλησιν, ὡς παρόντων καὶ ἔφο- 

ορώντων τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγῶνα, τηλικοῦτον ἀλα- 

λαγμὸν γενέσϑαι, καὶ τοσοῦτον κίνημα τῆς στρατιᾶς 

ἐπαρϑείσης, ὥστε πάντας ἐλπίδων μεστοὺς ἐπὶ τὸν xív- 

Ὀιόδυνον ὁρμῆσαι τοὺς ἡγεμόνας. τρεψαμένων δὲ καὶ 30 

κρατησάντων, ἀφείλετο τὴν παντελῆ νίκην ὁ Καίσαρος 

δαίμων, τῇ Πομπηΐου χρησάμενος εὐλαβείᾳ καὶ ἀπιστίᾳ 898 

περὶ τὸ εὐτύχημα᾽ ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς περὶ llou- 

1 πηΐου γέγραπται (ὁ. θῦ, 1—9). χαιρόντων δὲ πάντων. 

καὶ μεγαλυνόντων τὸ ἔργον, ó Κάτων ἀπεδάκρυε τὴν s . 
πατρίδα, καὶ τὴν ὀλέϑριον καὶ κακοδαίμονα φιλαρχίν — 

94 Plut. Caes. 41,1 

1 ἕν ἐστι Stephani M^: ἔνεστι δεσποτείας pro πολιτείας 
Anon. 9 πρὸ τοῦ Ζύυρρ. del. Zie. αὐτοῦ] τοῦ Sint. 18 ἀκού- 
ξιν del.Stegmann, ante τῶν ροπ. 18 στρατειᾶς 1 22 τῇ 
τοῦ Ζ 96 ἀπεδάκρυσε Z 46 καὶ om. P! 
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ὠδύρετο, πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς ὁρῶν πολίτας ὑπ᾽ ἀλλή- a. 45 

λων πεπτωκότας. 

δῦ. ᾿Επεὶ δὲ Καίσαρα διώκων Πομπήϊος εἰς Θεσσαλίαν 

ἀνεζεύγνυε, πολλὰ καταλιπὼν περὶ Δυρράχιον ὅπλα καὶ 

s χρήματα καὶ σώματα συγγενῆ καὶ οἰκεῖα, πάντων ἀπ- c 
ἔδειξεν ἡγεμόνα καὶ φύλακα τὸν Κάτωνα, πεντεκαίδεκα 

σπείρας ἔχοντα στρατιωτῶν, διὰ πίστιν ἅμα καὶ φόβον τοῦ 

ἀνδρός. ἡττωμένῳ μὲν γὰρ πάντων εἶναι βεβαιότατον ἐνό- s 

μίζεν, εἰ δὲ νικῴη, μὴ ἐπιτρέψειν παρόντα χρήσασθαι τοῖς 

10 πράγμασιν ὡς προήρηται. πολλοὶ δὲ καὶ (ἄλλοι τῶν ἐπι- s 
φανῶν ἀνδρῶν ἀπερρίφησαν ἔν Δυρραχίῳ μετὰ Κάτωνος. 

Γενομένης δὲ τῆς κατὰ Φάρσαλον ἥττης, οὕτως ἔστη « 

τοῖς λογισμοῖς ὃ Κάτων, ὡς εἰ μὲν τεϑνήκοι Πομ- 

σήϊος, εἰς ᾿Ιταλίαν τοὺς σὺν αὐτῷ περαιώσων, αὐτὸς 

15 δὲ προσωτάτω τῆς τυραννίδος ἐπὶ φυγῇ βιωσόμενος" 

εἰ δὲ σῴζοιτο, πάντως ἐκείνῳ διαφυλάξων τὴν δύναμιν. à 
οὕτω δὴ διαβαλὼν εἰς Κέρκυραν, ὅπου τὸ ναυτικὸν ἦν, s 

ἐξίστατο μὲν Κικέρωνι τῆς ἀρχῆς ὡς ὑπατικῷ στρα- 

τηγικός" οὐ δεξαμένου δὲ Κικέρωνος ἀλλ᾽ ἀπαίροντος e 

20 εἰς ᾿Ιταλίαν, ἰδὼν τὸν ζνέον»Σ Πομπήϊον ὑπ᾽ αὐϑαδείας 

καὶ φρονήματος ἀκαίρου βουλόμενον κολάζειν τοὺς àmo- 

πλέοντας, πρώτῳ δὲ μέλλοντα τῷ Κικέρωνι προσφέρειν 

τὰς χεῖρας, ἐνουϑέτησεν ἰδίᾳ καὶ κατεπράῦνεν, ὥστε τὸν 

Κικέρωνα περισῶσαι σαφῶς ἐκ ϑανάτου, καὶ τοῖς ἄλλοις 

356 ἄδειαν παρασχεῖν. 

3 Plut. Pomp. 67, 3 Cass. Dio 42, 10, 1 Cic. de div. 1, 68. 2, 114 
17 Plut. Cic. 39,1.2 

4.5 καὶ χρήματα om.1Q 7 àv ἀπιστίαν: corr. Br. (et B?) 
8 βεβαιότερον P! 9 νικῶν 1P'MV^ γρήσεσϑαι 1MV^ — 10 00- 
είρηται: corr. Br. owe Zie. 11 ἀπελείφϑησαν Kok 
12 ἔστη] ἔσχε vel εἶχε Ri. ὖ πορρωτάτω ABC 19 ἀπάραν- 
Tog: corr. Emp. — 20 νέον add. Br. cl. ο. 59,9 Cic. 89,29 — 922 πρῶ- 
τον 16ᾳ προφέρειν 1B 48 ὡς τόν τε Zie. 

Plut. II, 10 [1686] 8 
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a.4& 96. Τ7Τεκμαιρόμενος δὲ Πομπήϊον Μᾶγνον εἰς Αἴ- 
e γυπτον ἢ Λιβύην διεκπεσεῖσϑαι, καὶ σπεύδων πρὸς ἐκεῖ- 

γον, ἀνήχϑη μὲν ἔχων ἅπαντας, ἔπλει δὲ πρῶτον ἀπ- 908 

ἰέναι διδοὺς καὶ ὑπολείπεσϑαι τοὺς οὐ προϑύμως συ- 

? στρατευομένους. ἁψάμενος δὲ Λιβύης καὶ παραπλέων, s 

ἐντυγχάνει Σέξτῳ τῷ νεωτέρῳ τῶν Πομπηΐου παίδων, 

ἀγγέλλοντι τὴν ἐπ᾿ Αἰγύπτου τοῦ πατρὸς τελευτήν. 

s πάντες μὲν οὖν βαρέως ἤνεγκαν, οὐδεὶς δὲ μετὰ Πομ- 

πήϊον ἠξίου Κάτωνος παρόντος οὐδ᾽ ἀκούειν ἄλλον ἣγε- 

« μόνα. διὸ καὶ Κάτων αἰδούμενος καὶ οἰκτίρων ἄνδρας 

ἀγαϑοὺς καὶ πίστεως δεδωκότας πεῖραν ἐπὶ ξένης ἐρή- 

f uovc καὶ ἀπόρους ἀπολιπεῖν, ὑπέστη τε τὴν ἀρχήν, καὶ 

παρῆλϑεν εἰς Κυρήνην ἐδέξαντο γὰρ ἐκεῖνον, ὀλίγαις 

5. ἡμέραις ἔμπροσθεν ἀποκλείσαντες ΔΛαβιηνόν. ἐνταῦϑα 

πυνθανόμενος Σκιπίωνα τὸν Πομπηΐου πενϑερὸν ὑπ᾽ 

᾿Ιόβα τοῦ βασιλέως ἀνειλῆφϑαι, καὶ Οὐᾶρον ἌἌττιον, ὃς 

ἦν ὑπὸ Πομπηΐου Λιβύης ἀποδεδειγμένος ἡγεμών, εἷ- 

ναι σὺν αὐτοῖς μετὰ δυνάμεως, ἐξώρμησε πεζῇ χειμῶ- 

e voc ὥρᾳ, πολλοὺς μὲν ὄνους ὕδωρ κομίζοντας συναγα- 

181 γών, πολλὴν δὲ λείαν ἐλαύνων, ἔτι δ᾽ ἅρματα καὶ τοὺς 
καλουμένους Ψύλλους ἐπαγόμενος, oi τά τε δήγματα 

τῶν ϑηρίων ἰῶνται, τοῖς στόμασιν ἕλκοντες τὸν ἰόν, αὐτά 

τε τὰ ϑηρία κατεπάδοντες ἀμβλύνουσι καὶ κηλοῦσιν. 

τ ἡμέρας δὲ συνεχῶς T ἑπτὰ τῆς πορείας γενομένης, πρῶτος 

1 ο. ὅθ,1---4 Plut. Pomp. 76, 2 Cass. Dio 42,13, 1—3 Lucan. 
Phars. 9, 19—299 14 c. 56, 65—8 Cass. Dio 42, 18,4 Strab. 
17, 886 Vell.2,54,3 Sen. ep. 104, 33 Lucan. Phars. 9, 300—949 
de vir. ill. 80,3 21 Lucan. Phars. 9, 890—937 

8 πρῶτον (sig Πάτρας Latte ἀπεῖναι: corr. Rei. 7 αἷ- 
ὑπτῶ PA 8 δὲ om.P 16 σκιπίωνα let postea 16 scri- 
cma Οὔαρον δττιον Xyl.: ἄπιον 1Z ἄἅππιον PQ (ἄπιον οὔα- 
ρον Z) 22 τὸν est in codd., deest in editt. ante Cor. 934 ἑπτὰ] 
τριακοσταῖος Sirab., unde (εἴκοσι ἑπτὰ Zie. πρῶτος] πεζὸς 
Rei. πεζὸς αὐτὸς Zie. cl. Luc. 9, 894 et 587 sqq. et Strab. Sen. 1. 1. 
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ἡγήσατο, μήϑ᾽. ἵππῳ μήϑ᾽ ὑποζυγίῳ χρησάμενος" ἐδεί- ἃ 48,47 
πνεὶ δὲ καϑήμενος ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας τὴν κατὰ Φάρσαλον 

ἧτταν ἔγνω" καὶ τοῦτο τῷ λοιπῷ προσέϑηκε πένϑει, τὸ 

μὴ κατακλιϑῆναι πλὴν καϑεύδων. ἔν δὲ Λιβύῃ διαγα- 
(5 γὼν τοῦ χειμῶνος, ἐξήτασε τὴν στρατιάν" ἦσαν δὲ μὺ- 

gítov ὀλίγον ἀποδέοντες. 

. ὅ7. Τὰ δὲ πράγματα κακῶς εἶχε τοῖς περὶ. idis 

πίωνα καὶ Οὐᾶρον, ἐκ διαφορᾶς καὶ στάσεως ὑποδυομέ- 

vou; καὶ ϑεραπεύουσι τὸν ᾿Ιόβαν, οὖκ ἀνεκτὸν ὄντα βα- 

10 ρύτητι φρονήματος καὶ “ὄγκῳ διὰ πλοῦτον καὶ δύναμιν" 
| 918 ὅς γὲ Κάτωνι πρῶτον ἐντυγχάνειν μέλλων, μέσον ἔϑηκε 

| τὸν ἑαυτοῦ. ϑρόνον τοῦ Σκιπίωνος xai τοῦ Κάτωνος" 

ó μέντοι Κάτων ὡς εἶδεν, ἄρας τὸν ἑαυτοῦ μετέϑηκεν 

ἐπὶ ϑάτερα, μέσον λαμβάνων τὸν Σκιπίωνα, καίπερ 

15 ἐχϑρὸν ὄντα, καί τι “καὶ βιβλίον ἐκδεδωκότα βλασφη- 

μίας ἔχον τοῦ Κάτωνος. εἶτα τοῦτο μὲν sig οὐδένα τί- 

ϑενται λόγον, ei δὲ Φιλόστρατον ἐν Σικελίᾳ μέσον εἶχε 

περιπατῶν ἐπὶ τιμῇ φιλοσοφίας, ἐγκαλοῦσι. τότε δ᾽ 

οὖν καὶ τὸν ᾿Ιόβαν ἔπαυσε. μονονουχὶ σατράπας πεποιη- 

| go μένον ἑαυτοῦ τοὺς περὶ τὸν Σκιπίωνα, κἀκείνους διήλ- 

λαξεν. ἀξιούντων δὲ πάντων ἄρχειν αὐτόν, καὶ πρώτων 

| τῶν περὶ Σκιπίωνα καὶ Οὐᾶρον ἐξισταμένων καὶ παρα- 

διδόντων τὴν ἡγεμονίαν, οὖκ ἔφη καταλύσειν τοὺς νό- 

| 1 cf. p. 128,8. App. b. c. 2, 407 1 c. δ App. b. c. 2, 367 
, Cass. Dio 42, 57, 1—8 Liv. per.118 Vell. 2, 54,2.3 de vir. ill. 

80, 3 11 cf. Sall. Iug. 11, 3. 65,2 14 cf. c. 1 Plin, n. h. 
8, 196 

| 3 ἔγνω ἧτταν 1Q $ lac. ante τοῦ χειμῶνος stat. Sint. {τὸ 
i λοιπὸν» aut τὸν ἌΡΡΗΝ Zie. ἐξ ταῦσε Emp.: ἐξήγαγε στρα- 
| τείαν 1Q 6 ὀλίγω PADZ εἷλε 1Q 8 ὑποδυομένης 1Q 
| 18 ϑρόνον post ἑαυτοῦ add.1 Je ἐπὶ om.1lQ 16 ἔχοντα 1Q 

ἔχον κατὰ Vulc. Anon. 17 εἰ δὲ] rursus inc. pars antiqua in 
Ἷ L (cf. ad p. 97, 9) ?31 πρῶτον: corr. Rei. et M^? 28 κατα- 
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8* 

oo 

b 

rw 

σι 

e 



116 IIAOTTAPXOT 

a.47 μους, περὶ ὧν τῷ καταλύοντι πολεμοῦσιν, οὐδ᾽ ἑαυτὸν 

ἀντιστράτηγον ὄντα παρόντος ἀνϑυπάτου προτάξειν. 

τ ἀνϑύπατος γὰρ ὃ Σκιπίων ἀπεδέδεικτο, καὶ ϑάρσος 

εἶχον οἱ πολλοὶ διὰ τοὔνομα, κατορϑώσειν ἄρχοντος ἐν 

Διβύῃ Σκιπίωνος. 5 
d 58. ᾿Επεὶ μέντοι τὴν ἀρχὴν ὃ Σκιπίων παραλαβών, 

εὐθὺς ἐβούλετο (τῷ ᾿Ιόβᾳ χαριζόμενος ᾿Ιτυκαίους ἡβη- 

δὸν ἀποκτεῖναι, καὶ κατασκάψαι τὴν πόλιν óc τὰ Kaíca- 

poc φρονοῦσαν, οὐχ ὑπέμεινεν ὃ Κάτων, ἀλλὰ μαρτυ- 

póuevog καὶ κεκραγὼς év τῷ συνεδρίῳ καὶ ϑεοκλυτῶν, 10 

μόλις ἐξείλετο τῆς ὠμότητος αὐτῶν τοὺς ἀνϑρώπους" 

4 καὶ τὰ μὲν αὐτῶν δεηϑέντων, τὰ δὲ τοῦ Σκιπίωνος 

ἀξιοῦντος, ἀνεδέξατο φρουρήσειν τὴν πόλιν, ὡς μήτ᾽ 

8 ἄκουσα μήϑ᾽ ἑκοῦσα Καίσαρι προσγένοιτο. καὶ γὰρ ἦν 
eig ἅπαντα τὸ χωρίον ὠφέλιμον καὶ διαρκὲς τοῖς ἔχου- 15 

64 σιν ἔτι δὲ μᾶλλον ὑπὸ τοῦ Κάτωνος ἐρρώσϑη. καὶ γὰρ 

σῖτον εἰσήγαγεν ὑπερβάλλοντα πλήϑει, καὶ κατεσκεύασε 

τὰ τείχη, πύργους ἐπαιρόμενος, καὶ τάφρους ὀχυρὰς καὶ 

5 χαρακώματα πρὸ τῆς πόλεως βαλλόμενος. ᾿Ιτυκαίων δὲ 

τοὺς μὲν ἡβῶντας ἐν τοῖς χαρακώμασιν ἔταξεν οἰκεῖν, τὰ 9) 8 

ὅπλα παραδόντας αὐτῷ, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐν τῇ πόλει 3: 

συνεῖχεν, ἰσχυρῶς ἐπιμελόμενος μὴ ἀδικεῖσϑαι μηδὲ πά- 

e σχεῖν κακῶς ὑπὸ τῶν “Ῥωμαίων. ὅπλα δὲ πολλὰ καὶ 

χρήματα καὶ σῖτον ἐξέπεμψε τοῖς ἐπὶ στρατοπέδου, καὶ 

3 Plut. Caes. 52, 4 Cass. Dio 42, 57, ὅ Οἷο. har. resp. 6 Suet. 
Caes. 59 Flor. 1,31,12 6 Cass. Dio 42, 57,4 App. b. c. 2, 397 
Caes. b. Afr. 87,3. 88, 6 Liv. per. 113 98 Caes. b. Afr. 36,1 

2 προστάξειν ΑΖ2Ὁ"Ὁ: 4 κατορϑάώσειν (ἐλπίξοντες ) vel sim. 
Zie. 1 τῷ add. Zie. 9 μαρτυράμενος: corr. Cor. et C 14 μήτε 
ἑκοῦσα om. L!, sed ἑκοῦσα μήτε 8. 8. L?, unde y. ἕκ. μ. ἄκ. AD 
et editt. ante Sint. 14. 1 εἷς ἅπαντα ἦν Ζ 11 κατεσκεύαξε 
Cor. 92 ἐπιμελούμενος Z 84 σῖτον καὶ χρήματα α ἐπὶ 
τοῦ QZ 
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ὅλως εἶχε τοῦ πολέμου τὴν πόλιν ταμιεῖον. ἃ δὲ IToy-^, * ̂ 
πηΐῳ συνεβούλευε πρότερον καὶ τότε Σκιπίωνι, μὴ 
μάχεσϑαι πρὸς ἄνδρα πολεμιστὴν καὶ “δεινόν, ἀλλὰ τῷ f 

χρόνῳ χρῆσϑαι, πᾶσαν ἀκμὴν ἧ τυραννὶς ἰσχύει μα- 

πραίνοντι, τούτων ὁ Σκιπίων ὑπ᾽ αὐϑαδείας κατεφρό- 
ver καί ποτε τῷ Κάτωνι δειλίαν ὀνειδίζων ἔγραψεν, εἶ s 

μὴ μόνον αὐτὸς ἀγαπᾷ καϑήμενος ἕν πόλει καὶ τείχε- 

σιν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἑτέρους ἐᾷ πρὸς τὸν καιρὸν εὐθαρσῶς 

χρῆσϑαι τοῖς λογισμοῖς. πρὸς ταῦϑ᾽ ὁ Κάτων ἀντέγρα- 9 

10 Vev, ὡς ἕτοιμός ἔστιν οὗς ἤγαγεν αὐτὸς. εἰς Λιβύην 

ὁπλίτας καὶ ἱππεῖς παραλαβὼν eic ᾿Ιταλίαν περαιοῦν, καὶ 

Καίσαρα μεϑιστάναι καὶ τρέπειν ἀπ᾽ ἔκείνων πρὸς αὖὗ- 

τόν. ὡς δὲ καὶ τούτων ὁ Σκιπίων κατεγέλα, πάνυ το 788 

δῆλος ἦν ἀχϑόμενος ὁ Κάτων τῇ παραχωρήσει τῆς ἀρ- 

15 χῆς, ὡς οὔτε τῷ πολέμῳ καλῶς τὸν Σκιπίωνα χρησόμε- 
γον, οὔτ᾽ ἂν παραλόγως εὐτυχήσῃ, μέτριον ὃν τῷ κρατεῖν 

πρὸς τοὺς πολίτας ἐσόμενον. διὸ καὶ γνώμην εἶχεν ὃ τι 

Κάτων καὶ πρὸς τοὺς συνήϑεις ἔλεγεν, οὐ χρηστὰς μὲν 

ἐλπίδας ἔχειν ὑπὲρ τοῦ πολέμου δι’ ἀπειρίαν καὶ ϑρα- 

30 σύτητα τῶν ἡγεμόνων" εἰ δ᾽ οὖν εὐτυχία τις γένοιτο is 

καὶ καταλυϑείη Καῖσαρ, οὐ μενεῖν ἐν “Ρώμῃ, φεύξεσθαι 

δὲ τὴν χαλεπότητα καὶ πικρίαν τοῦ Σκιπίωνος, ἤδη τότε 

δεινὰς καὶ ὑπερηφάνους ποιουμένου κατὰ πολλῶν ἀπειλάς. Ὁ 

Ann δὲ μᾶλλον ἧ προσεδόκα: καὶ περὶ ἑσπέραν 13 α. 46 

1-35 βαϑεῖαν ἧκέ τις ἀπὸ στρατοπέδου τριταῖος ἀγγέλλων, 

ὅτι μάχης μεγάλης πρὸς Θάψῳ γενομένης, διέφϑαρται 

34 App. b. c. 2, 406 

1 ἔσχε ῬΖΥ" τοῦ πολέμου om.Z 4 5 Br.: ἢν 1,1 ἣν PQZL* 
{δι᾿ ) ἣν Zie. 14 καὶ ἀχϑόμενος 1, et ante ras. 19 ὑπὲρ] 
ὑπὸ. 21] μένειν LPZ 22 δὲ om. L! 98 καὶ κατὰ πολλ. 
ὑὕπερηφ. ποιουμ. ἀπειλάς Q 34 μᾶλλον] ϑᾶττον Sol. 7 Cor.: ἢ 
περὶ] πρὸς QF* 



118 IIAOTTAPXOT 

a.46 παντάπασι τὰ πράγματα, καὶ κρατεῖ Καῖσαρ τῶν στρα- 

τοπέδων, Σκιπίων δὲ καὶ ᾿Ιόβας σὺν ὀλίγοις ἐκπεφεύ- 98 8 

γασιν, ἡ δ᾽ ἄλλη δύναμις ἀπόλωλε. 59. τούτων προσπε- 

σόντων, 7j μὲν πόλις, οἷον sixog ἐν νυκτὶ καὶ πολέμῳ, 

πρὸς τοιοῦτον ἄγγελμα μικροῦ δεῖν ἔκφρων γενομένη, 5 
95 μόλις ἑαυτὴν ἐντὸς τειχῶν κατεῖχεν᾽ ó δὲ Κάτων noA: 

ϑών, τότε μὲν ὡς ἑκάστοις ἀπήντα διαϑέουσι καὶ βοῶ- 

c ow, ἐπιλαμβανόμενος καὶ παραμυϑούμενος, ἀφήρει τοῦ 

δέους τὸ περιϑαμβὲς καὶ ταραχῶδες, ὡς οὐ τηλικούτων 

ἴσως γεγονότων, ἄλλ᾽ ἐπὶ μεῖζον αἰρομένων τῷ λόγῳ, 

8 καὶ κατέστησε τὸν ϑόρυβον᾽ ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τοὺς τρια- 

κοσίους, οἷς ἐχρῆτο βουλῇ, “Ρωμαίους μὲν ὄντας, év δὲ 

Διβύῃ πραγματευομένους ἀπ᾽ ἐμπορίας καὶ δανεισμῶν, 

εἷς ἱερὸν Διὸς ἐκήρυττε συνιέναι, καὶ ὅσοι παρῆσαν ἀπὸ 

«συγκλήτου, καὶ παῖδας αὐτῶν. ἔτι δὲ συλλεγομένων is 

ἐκείνων, προσελϑὼν ἀϑορύβως καὶ uev εὐσταϑείας, 

ὥσπερ οὐδενὸς καινοῦ γεγονότος, βιβλίον ἔχων ἔν ταῖς 

ἃ χερσὶν ἀνεγίνωσκεν" ἦν δ᾽ ἀναγραφὴ τῶν πρὸς τὸν 

s πόλεμον ὀργάνων, ὅπλων, σίτου, τόξων, πλοίων. ἐπεὶ 

δὲ συνῆλθον, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν τριακοσίων, καὶ διελ- s0 

ϑὼν πολὺν ἔπαινον τῆς προϑυμίας αὐτῶν καὶ τῆς πί- 

στεως, ἣν ἐπεδείξαντο καὶ χρήμασι καὶ σώμασι καὶ 

βουλαῖς ὠφελιμώτατοι γενόμενοι, παρεκάλει μὴ διαλυ- 

ϑῆναι ταῖς ἐλπίσιν, ἕκαστον αὑτῷ φυγὴν ἰδίαν ἢ ἀπόδρα- 

e σίν τινα ποριζόμενον. ἂν γὰρ ἔν ταὐτῷ συμμένωσι, καὶ ss — 

πολεμούντων ἧττον καταφρονήσειν Καίσαρα, καὶ φείσε- — 

0 Ὁ M 

3 c. 59—60, 4 App.2,397 Caes.b. Afr. 88,1. (08, 4) 22 Caes. 
b. Afr. 90,1 

6 πρὸς om.Z 6 ἐντὸς τειχῶν om.Z προσελϑὼν P!L* 
12 οἷς] o?g Z 14 ovvelOsiv P'mg. 18 τὸν om.Z 19 πλοίων 
Latte cl. p. 125, 19: ὁπλιτῶν codd. del. Rei. πελτῶν Cor. 90 συν- 
ἤλθον: corr. Aldina 84 αὑτῷ Hei: αὐτῶν ; 
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σϑαι μᾶλλον δεομένων. βουλεύεσϑαι δ᾽ ἐκέλευεν αὐτοὺς 

ὑπὲρ αὑτῶν, οὐδέτερα μεμψόμενος, ἀλλ᾽ εἰ μὲν τρέποιντο 
τῇ γνώμῃ πρὸς τὴν τύχην, τῆς ἀνάγκης ϑησόμενος τὴν 
μεταβολήν" ἱσταμένων δὲ πρὸς τὰ δεινά, καὶ δεχομένων 

s τὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας κίνδυνον, οὐκ ἐπαινεσόμενος 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ϑαυμασόμενος τὴν ἀρετήν, καὶ παρέξων 

9485 ἑαυτὸν ἄρχοντα καὶ συναγωνιζόμενον, ἄχρι οὗ τὴν 
ἐσχάτην τύχην τῆς πατρίδος ἐξελέγξωσιν, ἣν οὐκ ᾿[τύ- 

xq» οὐδ᾽ ᾿Αδρούμητον οὖσαν, ἀλλὰ “Ρώμην, πολλάκις 

10 ἐκ χαλεπωτέρων σφαλμάτων ὑπὸ μεγέϑους ἀναφέρε- 

σϑαι. πολλῶν δ᾽ αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν καὶ ἀσφάλειαν 

ὑποκειμένων, καὶ μεγίστου (roO) πρὸς ἄνδρα πολεμεῖν 

ἐπὶ πολλὰ τοῖς καιροῖς ἀνϑελκόμενον, ᾿]βηρίας τε πρὸς 

Πομπήϊον ἀφεστώσης τὸν νέον, αὐτῆς τε τῆς “Ρώμης οὔ- 

τὸ πῶ δι ἀήϑειαν παντάπασι δεδεγμένης τὸν χαλινόν, ἀλλ᾽ 

ἀναξιοπαϑούσης καὶ συνεξανισταμένης πρὸς πᾶσαν με- 

ταβολήν, οὐδὲ τὸν κίνδυνον εἶναι φευκτέον, ἀλλ᾽ ἔχειν 

διδάσκαλον τὸν πολέμιον, ἀφειδοῦντα τῆς ψυχῆς ἐπὶ ταῖς 

μεγίσταις ἀδικίαις, οὐχ ὥσπερ ἑαυτοῖς εἰς τὸν εὐτυχέ- 

30 στατον βίον κατορϑοῦσιν, ἢ πταίουσιν εἰς τὸν εὐκλεέ- 

στατον ϑάνατον, τὴν ἀδηλότητα τοῦ πολέμου τελευτᾶν. 

οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐκείνους γε δεῖν ἔφη βουλεύεσθαι xa) 

ἑαυτούς, συνευχόμενος ἀντὶ τῆς πρόσϑεν ἀρετῆς καὶ 

προϑυμίας αὐτοῖς τὰ δόξαντα συνενεγκεῖν. 60. τοιαῦτα 

86 τοῦ Κάτωνος εἰπόντος, ἦσαν μὲν oi καὶ τοῖς λόγοις 

ἀγόμενοι πρὸς τὸ ϑαρρεῖν, oL δὲ πλεῖστοι πρὸς τὸ ἀδεὲς 

1 ἐκέλευσεν Z 2 (og) οὐδέτερα Cor. μεμψάμενος: corr. 
Sol. 3 τὴν γνώμην Q ὕ ὑπὲρ] περὶ Z 1 ἄχρις 6Ζ 
8 τύχην om. α οὐκ Cor.: οὐχὶ 9 ἀδρούμιτον vel ἁδρόμιτον 
ΡᾳΖ 12 τοῦ add. Rei. 16 ἀλήϑειαν Z 19 μεγάλαις QZ 
38 συνευχομένους: corr. Rei. 26.p.120,1 ἀδεὲς καὶ πλεῖστον 
αὐτοῦ καὶ γενναῖον καὶ quA. Q, 

1α. 46 

e 

8 

9 

f 

10 

11 489 
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a.46 καὶ γενναῖον αὐτοῦ καὶ φιλάνϑρωπον ὀλίγου δεῖν ἐκλαϑό- 

μενοι τῶν παρόντων, ὡς μόνον ὄντα τοῦτον ἀήττητον 

ἡγεμόνα καὶ πάσης κρείττονα τύχης, ἐδέοντο χρῆσθαι 

καὶ σώμασιν αὐτῶν καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις, ὅπως αὐτὸς 

3 ἔγνωκε" κρεῖττον γὰρ ἐκείνῳ πειϑομένους ἀποϑανεῖν, ἢ 5 

bs σῴζεσϑαι προδόντας ἀρετὴν τοσαύτην. εἰπόντος δέ τινος 

ὡς χρὴ ψηφίσασϑαι δούλοις ἐλευϑερίαν, καὶ τῶν πλεί- 

στων συνεπαινεσάντων, οὐκ ἔφη τοῦτο ποιήσειν ὁ Κά- 

των" οὐ γὰρ εἶναι νόμιμον οὐδὲ δίκαιον" αὐτῶν μέντοι 

τῶν δεσποτῶν ἀφιέντων, τοὺς év ἡλικίᾳ δέχεσθαι. 10 

4 γενομένων δὲ πολλῶν ὑποσχέσεων, κελεύσας ἀπογρά- | 

φεσϑαι τὸν βουλόμενον ἀπηλλάττετο. 968. 
s Καὶ μετὰ μικρὸν ἧκεν αὐτῷ γράμματα παρ᾽ ᾿Ιόβ΄Ἡ. 

καὶ Σκιπίωνος, ᾿Ιόβα μὲν ἐν ὄρει κεκρυμμένου μετ᾽ 

ὀλίγων ἐρωτῶντος, ὅ τι πράττειν δέδοκται τῷ Κάτωνι" 15 

καὶ γὰρ περιμενεῖν ᾿Ιτύκην ἐκλιπόντα, καὶ πολιορκου- 

e μένῳ μετὰ στρατιᾶς ἐπιβοηϑήσειν, Σκιπίωνος δὲ πρὸς 

ἄκρᾳ τινὲ ναυλοχοῦντος οὐ πόρρω τῆς ᾿Ϊτύκης ἐπὶ τοῖς 

αὐτοῖς καραδοκοῦντος. 6]. ἔδοξεν οὖν τῷ Κάτωνι τοὺς 

γραμματοφόρους ἐπισχεῖν, ἄχρι οὗ βεβαιώσῃ τὰ παρὰ so 
? τῶν τριακοσίων. οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ βουλῆς ἦσαν πρόϑυ- 

μοι, καὶ τοὺς οἰκέτας εὐϑὺς ἀφιέντες ἐλευϑέρους ὥπλι- 

Cov' τῶν δὲ τριακοσίων, ἅτε δὴ πλωτικῶν καὶ δανειστι- 

κῶν ἀνϑρώπων, καὶ τὸ πλεῖστον ἔν τοῖς οἰκέταις τῆς 

οὐσίας ἐχόντων, οὐ πολὺν οἱ Κάτωνος λόγοι χρόνον ss 
s ἐμμείναντες ἐξερρύησαν' καϑάπερ (yàp) τῶν σωμάτων 

τὰ ὡς τὰ 

τ παν ὦν ΜΕΝ 

πον 

?1 ο. 61, 2---62, 2 Caes. b. Afr. 88,2 | 

8 ποιῆσαι Q 16 περιμένειν: corr. Cor. 19 οὖν om. P! 
20 γραμματηφόρους P et s.s. F^ m.1 ἄχρις QZP* βεβαιωθῇ 
ch. 38 πλωτικῶν) τελωνικῶν Kurtz cl Plut. Lucull 7, 6; at — . 

cf. mor. 27 b. 630c δανειστῶν QP* 96 ἐμμείναντες AP!: 
προσμείναντες QP? προσεμμείναντες Z γὰρ add. Sol. οὖν € 
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τὰ μ[εν]ανὰ δέχεται ῥᾳδίως τὴν ϑερμότητα, καὶ πάλιν a 46 

μεϑίησι τοῦ πυρὸς ἀπαχϑέντος ψυχούμενα, παραπλη- ἃ 
σίως ἐκείνους ὁ μὲν Κάτων ὁρώμενος ἀνεζωπύρει καὶ 

διεϑέρμαινεν, αὐτοὺς δ᾽ ἑαυτοῖς λόγον διδόντας ὁ Kaí- 

s σαρος φόβος ἐξέκρουσε τῆς πρὸς Κάτωνα καὶ τὸ καλὸν 

αἰδοῦς. ,.,τίνες yào'* ἔφασαν ,,ὄντες, [καὶ] τίνι τὸ προσ- 

τασσόμενον ποιεῖν ἀπαξιοῦμεν; οὐχὶ Καῖσαρ μὲν οὗτος, 

εἷς ὃν ἡ Ῥωμαίων ἅπασα περιέστηκεν ἰσχύς; ἡμῶν δὲ 

Σκιπίων οὐδεὶς οὐδὲ Πομπήϊος οὐδὲ Κάτων. ἀλλ᾽ ἐν ὅ 

10 οἷς καιροῖς πάντες ἄνϑρωποι ταπεινότερα τῶν προσ- 

ηκόντων διὰ φόβον φρονοῦσιν, ἐν τούτοις ἡμεῖς ὕπερμα- 

χοῦντες τῆς “Ῥωμαίων ἐλευϑερίας πολεμοῦμεν ἐξ ᾿Ϊτύ- 6 

xnc, ᾧ Κάτων μετὰ Πομπηΐου Μάγνου φεύγων ὑφεῖτο 

τῆς ᾿Ιταλίας; καὶ δούλους ἐλευϑεροῦμεν κατὰ Καίσαρος, 

15 οἷς αὐτοῖς ἐλευϑερίας ὅσον ἂν ἐκεῖνος ϑέλῃ μέτεστιν; 

ἀλλ᾽ ἔτι νῦν ὦ μοχϑηροὶ γνόντες ἑαυτούς, παραιτώμεϑα 

τὸν κρατοῦντα, καὶ πέμψωμεν τοὺς δεησομένους.“ ταῦϑ᾽ τ 

968 οὗ μετριώτατοι τῶν τριακοσίων παρήνουν᾽ οἱ δὲ πλεί- 

| στοι τοῖς συγκλητικοῖς ἐπεβούλευον, ὡς εἶ τούτους 

40 συλλάβοιεν ἱλασόμενοι τὴν πρὸς αὐτοὺς ὀργὴν τοῦ Koí- 

σαρος. 62. ὁ δὲ Κάτων ὑπονοῶν τὴν μεταβολήν, οὐκ 

ἤλεγχε, τῷ μέντοι Σκιπίωνι καὶ τῷ ᾿Ιόβᾳ γράψας ἀπ- 

ἔχεσϑαι τῆς ᾿Ιτύχης ἀπιστίᾳ τῶν τριακοσίων, ἐξέπεμψε f 

τοὺς γραμματοφόρους. 

"Ὁ Τῶν δ᾽ ἱππέων οἱ διαφυγόντες ἀπὸ τῆς μάχης, ἀριϑμὸς 2 

οὖκ εὐκαταφρόνητος, προσελάσαντες τῇ ᾿Ιτύκῃ, πέμπουσι 

ru 

o 

1 μανὰ δέχεται Sint. (post Jacobsii μανὰ ἀναδέχεται): μὲν 
ἀναδέχεται, cf. mor. 690 6. 9166. 944a 8 μεϑίστησι QL* ψυ- 
χόμενα Z ὅ τὸν κάτωνα ZC 6 καὶ del. Sch. 8 δὲ om. Q 
10 πάντες ob Q 18 μετὰ] κατὰ QZ ὑφεῖται Cor. 18 παρ- 
ἤνουν — p. 128, 9 ἐνετύγχανε — fol. 19 cod. P, insertum et de- 
scriptum ἃ Petro Candido Decembri a. 1437 (p), cf. ad p.1 et 
132, 94 84 γραμματηφόρους M^ et s. s. F^ m. 1 
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α.46 πρὸς τὸν Κάτωνα τρεῖς ἄνδρας, οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην 

8 ἀπὸ πάντων ἔχοντας. οἵ μὲν γὰρ ἀπιέναι πρὸς ᾿]όβαν, 

οἱ δὲ τῷ Κάτωνι προσχωρεῖν ὥρμηντο, τοὺς δὲ καὶ δέος 

4 εἶχεν εἷς ᾿Ιτύκην παριέναι. ταῦϑ᾽ ὃ Κάτων ἀκούσας, .τοῖς 

μὲν τριακοσίοις ἐκέλευσε προσέχειν Μᾶρκον 'Poóflovov, 5 

790 ἀτρέμα τὰς ἀπογραφὰς τῶν ἐλευϑερούντων δεχόμενον, 

5. καὶ μὴ προσβιαζόμενον. αὐτὸς δὲ τοὺς συγκλητικοὺς 

ἀναλαβών, προῆλϑεν ἔξω τῆς ᾿Ιτύκης, καὶ τοῖς ἱππάρ- 

χοις ἐνέτυχε, δεόμενος μὴ προέσϑαι Ῥωμαίων ἄνδρας 

ἀπὸ βουλῆς τοσούτους, μηδ᾽ ᾿Ιόβαν ἑλέσϑαι στρατηγὸν io 

ἀντὶ Κάτωνος, ἀλλὰ σῴζεσϑαι κοινῇ καὶ σῴζειν, παρελ- 

ϑόντας εἰς πόλιν οὔτε κατὰ xoá(ro»c ἁλώσιμον, eig ἔτη 

τε πάμπολλα σῖτον καὶ τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἔχουσαν. 

e ταῦτα δὲ καὶ τῶν συγκλητικῶν δεομένων καὶ δακρυόν- 

των, οἵ μὲν ἵππαρχοι διελέγοντο τοῖς ἱππεῦσιν, Ó δὲ τὸ 
b Κάτων ἐπὶ χώματός τινος καϑίσας μετὰ τῶν συγκλητι- 

κῶν, ἀνέμενε τὰς ἀποκρίσεις. 

63. "Ev δὲ τούτῳ παρῆν ὁ ἹΡούβριος, σὺν ὀργῇ κατηγο- 

ρῶν τῶν τριακοσίων ἀκοσμίαν πολλὴν καὶ ϑόρυβον, ὡς 

4 ἀφισταμένων καὶ διαταραττόντων τὴν πόλιν. ἐφ᾽ οἷς οἷ 30 

μὲν ἄλλοι παντάπασιν ἀπογνόντες ἑαυτῶν, εἰς δάκρυα 

καὶ ὀδυρμοὺς ἐξέπεσον, ὃ δὲ Κάτων ἐκείνους ve ϑαρσύνειν 915 

ἐπειρᾶτο, καὶ πρὸς τοὺς τριακοσίους ἔπεμψεν ἀναμεῖναι 

3 κελεύων. oi δ᾽ ἀπὸ τῶν ἱππέων ἧκον οὐ μέτρια προσ- 
τάττοντες" ἔφασαν γὰρ οὔτ᾽ ᾿]όβα δεῖσϑαι μισϑοδοτοῦν- 235. 

τος, οὔτε Καίσαρα φοβεῖσϑαι Κάτωνος αὐτῶν ἄρχοντος" 

ῷ ἀπεῖναι L'QZ 4.5 τοὺς μὲν τριακοσίους QZ 5 ἐκέ- 
λευε CF* ῥδούβιον 6, et v. 18 8 ἐπάρχοις Ζ 12 κατάκρας: 
corr. Sint. εἰσέτι αὶ 18 vs Q: δὲ Z om. ApC 16 διελέγοντο 
8.8. F^ m. 1: διηλέγχοντο codd. (διελέγχοντο M^) 10 τινος κα- 
ϑίσας) προσκαϑίσας Q — 19 &véusws: corr. Cor. C — 22 ϑαρρύ- 
νειν QZ ϑρασύνειν L! φῦ μισϑοδοτοῦντος Vulc.: μισϑολο- 
γοῦντος codd. (-rsg 1,2) 



ΚΑΤΩΝ 62,2—693, 11 123 

᾿Ιτυκαίοις δέ, Φοίνιξιν ἀνθρώποις εὐμεταβόλοις, συγκαϑ- 4c a 4 

είργνυσϑαι δεινὸν εἶναι" καὶ γὰρ εἰ νῦν ἀτρεμοῦσιν, 

ὅταν Καῖσαρ ἐπίῃ, συνεπιϑήσεσϑαι καὶ προδώσειν. εἴπερ 5 

οὖν δεῖταί τις αὐτῶν συμπολεμούντων καὶ συμπαρόντων, 

s ἐκβαλὼν ἅπαντας ᾿Ιτυκαίους ἢ διαφϑείρας, οὕτως εἰς 

πόλιν καϑαρὰν πολεμίων καὶ βαρβάρων καλείτω. ταῦϑ᾽ ὃ c 

Κάτων ἄγρια μὲν δεινῶς ἡγεῖτο καὶ βάρβαρα, πράως δ᾽ 

ἀπεκρίνατο βουλεύσεσθαι μετὰ τῶν τριακοσίων. καὶ παρ- 

ελθϑὼν αὖϑις sig τὴν πόλιν, ἐνετύγχανε τοῖς ἀνδράσιν, 

10 οὐκέτι σκήψεις οὐδὲ παραγωγὰς πλασσομένοις ὑπ᾽ αἰδοῦς 

πρὸς αὐτόν, ἄντικρυς δὲ χαλεπαίνουσιν, εἴ τις αὐτοὺς βιά- ἃ 

ζοιτο πολεμεῖν Καίσαρι μὴ δυναμένους μηδὲ βουλομένους. 

ἔνιοι δὲ καὶ παρεφϑέγγοντο περὶ τῶν συγκλητικῶν, ὡς 

καϑεκτέον ἐν τῇ πόλει Καίσαρος φπροσιδόντος" ἀλλὰ 

τοῦτο μὲν ὡς οὐκ ἀκούσας ὃ Κάτων παρῆκε καὶ γὰρ ἦν 

ὑποκωφότερος. ὡς δέ τις αὐτῷ προσελϑὼν ἀπήγγειλε τοὺς 

[μὲν] ἱππεῖς ἀπιέναι, φοβηϑεὶς μὴ παντάπασιν oí τρια- 
κόσιοι κατὰ τῶν συγκλητικῶν ἀπονοηθῶσιν, ἐβάδιζε μετὰ 

τῶν φίλων ἐξαναστάς. καὶ ϑεασάμενος ἤδη προκεχωρη- 10 

κότας, ἵππον λαβὼν ἐδίωκε πρὸς αὐτούς" οἱ δ᾽ ἰδόντες 

ἄσμενοι προσελαύνοντα καὶ ἐδέξαντο καὶ παρεκάλουν 

σῴζεσϑαι μετ᾽ αὐτῶν. τότε καὶ δακρῦσαι τὸν Κάτωνά τι ὁ 

φασιν, ὑπὲρ τῶν συγκλητικῶν δεόμενον, καὶ προτείνοντα 

τὰς χεῖρας, ἐνίων δὲ καὶ τοὺς ἵππους ἀναστρέφοντα καὶ 

τῶν ὅπλων ἀντιλαμβανόμενον, μέχοι οὗ κατειργάσατο 

“2 

oo 

1 σι 

e 

o 

τ [211 

4 καὶ συμπαρόντων om. M καὶ συμβαλλόντων ΒΥ" συμβαλόν- 
τῶν L' mg. 8 βουλεύσασϑαι: corr. Steph.; ab hac voce rursus 
inc. pars vetusta P, cf. ad p. 121, 18 9 εἰς] πρὸς QZ 10 οὐκ 
ἐπισκήψεις: corr. Rei. πλασσομένους: corr. Aldina 14 z906- 
ἰόντος Sint : ὄντος ΛΡΊᾳ παρόντος ZP* 16 αὐτῶν: corr. Al- 
dinà παρήγγειλε QL* — 17 μὲν del. Cor. 19 τῶν om. QF* 
ἀναστὰς Q ^ 99 μέχρις Z 
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| a.46 τὴν γοῦν ἡμέραν ἐκείνην ἐπιμείναντας ἀσφαλῆ τοῖς àv- 
δράσι φυγὴν παρασχεῖν. | 

64. Qc οὖν ἔχων αὐτοὺς ἀφίκετο, καὶ τοὺς μὲν énioss 

τὰς πύλας κατέστησε, τοῖς δὲ τὴν ἄκραν φυλάττειν 

παρέδωκεν, ἔδεισαν οἱ τριακόσιοι μὴ δίκην δῶσι τῆς 5 

μεταβολῆς, καὶ πρὸς τὸν Κάτωνα πέμποντες, ἐδέοντο 

πάντως ἀφικέσϑαι πρὸς αὑτούς. οἱ δὲ συγκλητικοὶ 

περιχυϑέντες οὐκ εἴων, οὐδ᾽ ἔφασαν προήσεσθαι τὸν 

3 κηδεμόνα καὶ σωτῆρα τοῖς ἀπίστοις καὶ προδόταις. σα- 

φεστάτη γὰρ ὡς ἔοικεν αἴσϑησις τότε παρέστη xGlio . 

πόϑος καὶ ϑαῦμα τῆς τοῦ Κάτωνος ἀρετῆς πᾶσιν ὅμα- Ὁ 

λῶς τοῖς ἐν τῇ ᾿Ιτύκῃ γενομένοις, ὡς οὐδὲν ἄρα κίβδη- 

λον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν (ἐνγεμέμεικτο τοῖς πραττομένοις ὑπ᾽ αὐ- 

4 τοῦ. πάλαι δ᾽ ἄνϑρωπος ἑαυτὸν ἐγνωδπῶς ἀνελεῖν, δει- 

γοὺς πόνους &nóvei, καὶ φροντίδας καὶ ὠδῖνας εἶχεν ὑπὲρ 15 

ἄλλων, ὅπως εἰς ἀσφαλὲς καταστήσας ἅπαντας, ἀπαλλά- 

791 ξαιτο τοῦ ζῆν οὐ γὰρ ἦν ἄδηλος ἡ πρὸς τὸν ϑάνατον 

αὐτοῦ φορά, καίπερ οὐ φάσκοντος. ὑπήκουσεν οὖν τότε 

τοῖς τριακοσίοις, παραμυϑησάμενος τοὺς συγκλητικούς, 

καὶ μόνος ἧκε πρὸς αὐτούς, χάριν ἔχειν ὁμολογοῦντας, so 

καὶ δεομένους τὰ μὲν ἄλλα χρῆσϑαι καὶ πιστεύειν, εἰ δὲ 

Κάτωνες οὖκ εἰσὶν οὐδὲ τὸ Κάτωνος φρόνημα χωροῦ- 

σιν, οἰκτίρειν τὴν ἀσϑένειαν αὐτῶν ἐγνωκότες δ᾽ οὖν 

Καίσαρος δεῖσϑαι καὶ πέμπειν πρὸς αὐτόν, ὑπὲρ ἐκεί- 

σι 

3 Caes. b. Atr. 87, 4—6 23 App. b.c. 2, 406 

2 φυγὴν AP! et 8.8. CF*; φρουρὰν QZP?* 8 οὖν om. L! 
πάντες αὶ 11 ϑαυμαστῆς τοῦ L'!P!Q 18 οὐδὲ ZCP*: οὔτε 

ἐμέμυκτο: suppl. Rei. 14 ἄνϑρωπος Sch. 18 καίπερ οὐ φάσκον- 
τος Anon.: καίπερ οὐ πάσχοντος L'P'QZ καὶ περιπάσχοντὸς L* 
καίπερ πάσχοντος P*C 'encore qu'il n'en monstrast au dehors 
aucuns signes de coeur dolent et affligà Amyot, unde pi vi 
excidisse putat Sint. δ᾽ οὖν Sint. 21 χρῆσϑαι) χρὴ Z 
48 ἐγνωκότας Cor. δ᾽ om. P! 
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| vov μάλιστα καὶ πρώτου ποιήσεσθαι δέησιν" εἰ δὲ μὴ α- 46 
ο΄ πείϑοιεν, οὐδ᾽ αὐτοῖς διδομένην δέξεσϑαι τὴν χάριν, 

ἀλλ᾽ ἄχρι ἂν ἐμπνέωσι, πολεμήσειν ὑπὲρ ἐκείνου. πρὸς τῦ 

ταῦϑ᾽ ὁ Κάτων ἐπαινέσας τὴν εὔνοιαν, ἔφη χρῆναι τῆς 

s αὐτῶν σωτηρίας ἕνεκα πέμπειν κατὰ τάχος, ὑπὲρ o)- 

τοῦ δὲ μὴ δεῖσθαι" κεκρατημένων γὰρ εἶναι δέησιν, καὶ 

ἀδικούντων παραίτησιν αὐτὸς δ᾽ οὐ μόνον ἀήττητος 

γεγονέναι παρὰ πάντα τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ νικᾶν ἐφ᾽ 

ὅσον ἐβούλετο καὶ κρατεῖν Καίσαρος τοῖς καλοῖς καὶ δι- - 

10 καίοις᾽ ἐκεῖνον δ᾽ εἶναι τὸν ἑαλωκότα καὶ νενικημένον᾽ 

9935 ἃ γὰρ ἠρνεῖτο πράττων κατὰ τῆς πατρίδος πάλαι, νῦν 

ἐξηλέγχϑαι καὶ πεφωρᾶσθϑαι. 

65. Τοιαῦτα διαλεχϑεὶς τοῖς τριακοσίοις ἀπηλλάτ- 

veto: καὶ πυϑόμενος Καίσαρα πᾶσαν ἄγοντα τὴν στρα- 

is τιὰν ἤδη καϑ' ὁδὸν εἶναι, «παπαὶ εἶπεν, ,0G ἐπὶ ς 

ἄνδρας ἡμᾶς éxeivog". καὶ τραπόμενος πρὸς τοὺς συγ- 

κλητικούς, ἐκέλευε μὴ μέλλειν, ἀλλ᾽ ἕως παραμένουσιν 

οἱ ἱππεῖς, σῴζεσϑαι. καὶ τὰς μὲν ἄλλας ἀπέκλεισε ϑύ- 

ρας, μιᾷ δὲ τῇ πρὸς ϑάλασσαν φερούσῃ ... τά τε πλοῖα 

80 τοῖς ὑφ᾽ ἑαυτὸν διένειμιε, καὶ τάξεως ἐπεμελεῖτο, παύων 

τὰς ἀδικίας, καὶ διαλύων τοὺς ϑορύβους, καὶ τοὺς ἀπό- 

occ ἔχοντας ἐφοδιάζων. ἐπεὶ δὲ Μᾶρκος Ὀκτάβιος ἄγων 

δύο τάγματα πλησίον κατεστρατοπέδευσε, καὶ πέμπων 

ἠξίου τὸν Κάτωνα πεοὶ ἀρχῆς διορίσασϑαι πρὸς αὐτόν, 

oo 

eo 

ro 

ce 

r 

7 Hor. carm. 2, 1,23 18 c. 66 App. b. c. 2, 406. 407 Caes. 
b. Afr. 81, 6—8. 88,2 

1 ποιήσασϑαι: corr. Cor. 8. δέξασϑαι: corr. Cor. e& € τὴν 
om. 1, 3 ἄχρις QZ πνέωσι Q — .9 καλοῖς τὸν βίον M^ 
11 ἡρεῖτο QP?F** πάλιν L'PQEF* 18 ταῦτα Α 14 στρα- 
τείαν: corr. 1, 17 μέλλειν] ἀμελεῖν P! 19 lac. stat. Sint.; 
φερούσῃ ἐχρῆτο πρὸς ἔξοδον €, unde φερ. zo. ἔξ. ἐχρ. Sint.; satis 
sit (yocusvog» 231 διαλύων in ras. P?, fuit fort. λύων 



196 à . HIAOTTAPXOT- 

a.46 5 ἐκείνῳ μὲν οὐϑὲν ἀπεκρίνατο, πρὸς δὲ τοὺς φίλους εἶἷ- 

ἃ πεν .,εἶτα ϑαυμάζομεν ὅπως ἀπόλωλε τὰ πράγματα, 
τὴν φιλαρχίαν ὁρῶντες ἡμῖν àv αὐτῷ τῷ ὀλέϑρῳ. βεβη- 

e κόσι παραμένουσαν ;““ ἕν τούτῳ δὲ τοὺς ἱππεῖς ἀκούσας 

ἀπιόντας ἤδη φέρειν καὶ ἄγειν τὰ τῶν ᾿Ιτυκαίων ὥσπερ s 

λάφυρα, δρόμῳ συνέτεινε. πρὸς αὐτούς, καὶ τοῖς πρώτοις 

ἐντυχὼν ἀφῃρεῖτο, τῶν δ᾽ ἄλλων ἕκαστος ἔφϑανε δί- 

πτων “καὶ κατατιϑέμενος, πάντες δ᾽ ὑπ᾽. αἰσχύνης σιω- 

τ πῇ. καὶ κάτω βλέποντες ἀπήεσαν. ὁ δὲ Κάτων εἷς τὴν 

πόλιν τοὺς ᾿Ιτυκαίους συναγαγών, ἐδεῖτο περὶ τῶν τρια- 10 

κοσίων, μὴ παροξῦναι Καίσαρα κατ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ “καὶ 

8 κοινῇ τὴν σωτηρίαν πράττεϊν ἀλλήλοις. εἶτα. πάλιν 

e τραπόμενος πρὸς τὴν ϑάλατταν, ἐπεσκόπει τοὺς ἔμβαί- 

γοντας, καὶ τῶν φίλων καὶ ξένων ὅσους ἔπεισεν ἠσπά- 

9 ζετο καὶ προὔπεμσε. τὸν δ᾽ υἱὸν οὖκ ἔπεισε. λαβεῖν is 
πλοῖον, οὐδ᾽ ᾧετο δεῖν ἀποτρέπειν περιεχόμενον τοῦ 

10 πατρός. ἦν δέ τις Στατύλλιος, ἀνὴρ τῇ μὲν ἡλικίᾳ 

γέος, ἰσχυρὸς δὲ τῇ γνώμῃ βουλόμενος εἶναι καὶ τοῦ 

11 Κάτωνος ἀπομιμεῖσϑαι τὴν ἀπάϑειαν. τοῦτον ἠξίου πλεῖν᾽ 1008. 

καὶ γὰρ ἦν καταφανὴς μισοκαῖσαρ᾽ ὡς δ᾽ οὐκ ἤϑελεν, 30 
"AnoAAov(Óg τῷ Στωϊκῷ καὶ Δημητρίῳ τῷ Περιπατητικῷ 

προσβλέψας ὃ Κάτων, ,,ὑμέτερον΄᾿ εἶπεν ,,ἔργον οἰδοῦντα 

τοῦτον μαλάξαι καὶ «καταρτίσαι πρὸς τὸ συμφέρον.“ 

ἔι9 αὐτὸς δὲ τοὺς λοιποὺς cwvexnéumow, καὶ χρηματίζων 

τοῖς δεομένοις, τήν ve νύκτα διέτριβε περὶ ταῦτα καὶ 35 
τῆς ἐπιούσης ἡμέρας τὸ πλεῖστον μέρος. 

66. ᾿Επεὶ δὲ Λεύκιος Καῖσαρ, οἴκεῖος μὲν ὧν Καίσαρος 

91 6. 66,1—3 Caes. b. Afr. 88,3 

11 x«l del. Cor. 18 ϑάλασσαν Z 15 προύπεμηρε : COIT. 
Cor. et ΒΖ ἔπειϑε Sch. 90 aut καταφανῶς aut μισοκαῖσαρ 
(àv) Zie. 91 ἀπολλωνίδι L'P περιπατικῶ L!P!M^ (-τηκῶ F*) 
28 καταρτύσαι LPC 26 ἡμέρας om. P 



KATA&N 65,4— 60,8 127 

ἐκείνου, μέλλων δὲ πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν τριακοσίων, a. 46 

παρεκάλει τὸν Κάτωνα λόγον αὐτῷ συνυποϑέσθϑαι πιϑα- 
γόν, ᾧ χρήσεται περὶ ἔκείνων, ,,ὑπὲρ σοῦ μὲν γὰρ αὐτοῦ 

καὶ χειρῶν ἐμοὶ καλὸν ἅψασϑαι καὶ γόνασι προσπεσεῖν 

s Καίσαρος," oóx εἴα ταῦτα ποιεῖν ὁ Κάτων αὐτόν. , ἐμοὶ s 199 

yào'' εἶπεν ,,εἱ σῴζεσϑαι χάριτι Καίσαρος ἐβουλόμην, 

αὐτῷ βαδιστέον ἦν πρὸς ἐκεῖνον μόνον. οὐ βούλομαι δὲ 

τῷ τυράννῳ χάριν ἔχειν ὑπὲρ ὧν παρανομεῖ" παρανομεῖ 

δὲ σῴζων ὡς κύριος, ὧν αὐτῷ δεσπόζειν οὐδὲν προσῆ- 

10 «£V. ὅπως μέντοι παραιτήσῃ τοὺς τριακοσίους, κοινῇ 
σκοπῶμεν εἰ βούλει." γενόμενος δὲ πρὸς τούτῳ μετὰ s 

τοῦ Λευκίου, τὸν υἱὸν αὐτῷ συνέστησε καὶ τοὺς ἕταί- 

ρους ἀπιόντι: καὶ προπέμψας ἐκεῖνον καὶ δεξιωσά- « 

μενος, ἐπανῆλθεν οἴκαδε, καὶ τὸν υἱὸν καὶ τοὺς φίλους 

15 συναγαγών, ἄλλα τε πολλὰ διελέχϑη, καὶ πολιτείας 

ἀπεῖπεν ἅψασϑαι τῷ μειρακίῳ᾽ τὸ μὲν γὰρ ἀξίως Κά- 5b 

τῶωνος οὐκέτι τὰ πράγματα δέξασϑαι, τὸ δ᾽ ἄλλως 
αἰσχρὸν εἶναι. 

Καὶ περὶ ἑσπέραν ἤδη τρέπεται πρὸς τὸ βαλανεῖον. 6 

| 2:0 ἐν δὲ τῷ λούεσϑαι τοῦ Στατυλλίου μνησϑείς, καὶ μέγα 

φϑεγξάμενος, ,.ἐξέπεμψας' εἶπεν ,,(ὦ ᾿Απολλωνίδη τὸν 

Στατύλλιον, ἀπὸ τοῦ φρονήματος ἐκείνου καϑελών; καὶ 

πέπλευκεν ὃ ἀνὴρ μηδ᾽ ἀσπασάμενος ἡμᾶς; ,,πόϑεν;" τ 

1018 εἶπεν ὃ ̓ Απολλωνίδης, ,,καίτοι πολλὰ διελέχϑημεν" ἀλλ᾽ 
5 ὑψηλός ἔστι καὶ ἄτρεπτος, καὶ μένειν φησὶ καὶ πράτ- 
Te ὅ τι ἂν σὺ πράττῃς.“ πρὸς ταῦτά φασι τὸν Κά- 5 

19 App. b. c. 2, 407 

3 γὰρ ἔλεγεν αὐτοῦ C; malim e. g. αὐτοῦ, (φήσας), 4 προσ- 
πεσὼν L' 11 τοῦτο QZP? 12 καὶ τὸν Ζ 16 ἄπτεσϑαι P! 
τὸ] τῶι P! 17 δέξεσϑαι Cor. 26 μενεῖν... πράξειν Cor. 
26 φησὶ APV^ 



128 IIAOTTAPXOT 

a.46 τωνα μειδιᾶσαι καὶ εἰπεῖν᾽ ,,ἀλλὰ τοῦτο μὲν αὐτίκα 

ὁ φανεῖται." 

67. Λουσάμενος δὲ μετὰ πολλῶν ἐδείπνει καϑήμενος," 

ὥσπερ εἰώϑει μετὰ τὴν μάχην" οὐ γὰρ κατεκλίϑη πλὴν 

καϑεύδων" συνεδείπνουν δὲ πάντες οἱ ἑταῖροι καὶ τῶν 

2 ᾿Ιτυκαίων οἱ ἄρχοντες. καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον ὃ πότος 

ἔσχε μοῦσαν πολλὴν καὶ χάριν, ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλοις λόγων | 

φιλοσόφων κυκλούντων, ἄχρι οὗ περιῆλϑεν ἡ ζήτησις eic 

ταῦτα δὴ τὰ παράδοξα καλούμενα τῶν Στωϊκῶν, τὸ 

μόνον εἶναι τὸν ἀγαϑὸν ἐλεύϑερον, δούλους δὲ τοὺς 

8 φαύλους ἅπαντας. ἐνταῦϑα δή, ὡς εἶκός, ἀντιβάντος τοῦ 

Περιπατητικοῦ, σφοδρὸς ἐμπεσὼν ὃ Κάτων, καὶ τόνον 

προσϑεὶς καὶ τραχύτητα φωνῆς, ἀπέτεινε πορρωτάτω 

ἃ τὸν λόγον, ἀγῶνι ϑαυμαστῷ χρησάμενος, ὥστε μηδένα 

λαϑεῖν ὅτι τῷ βίῳ πέρας ἔγνωκεν ἐπιϑεὶς ἀπαλλάτ- 

4 τεσϑαι τῶν παρόντων. διὸ καὶ μετὰ τὸν λόγον σιωπῆς 

καὶ κατηφείας γενομένης ἔν πᾶσιν, ἀναλαμβάνων αὐτοὺς 

καὶ ἀπάγων τῆς ὑποψίας ὃ Κάτων, αὖϑις ὑπὲρ τῶν 

παρόντων ἐνέβαλλεν ἐρωτήματα καὶ φροντίδας, ὡς δε- 

διὼς μὲν ὑπὲρ τῶν πλεόντων, δεδιὼς δ᾽ ὑπὲρ τῶν ó0cvór- 

των ἐρημίαν ἄνυδρον καὶ βάρβαρον. 

68. Οὕτω δὲ διαλύσας τὸ σύνδειπνον, καὶ περι- 

πατήσας μετὰ τῶν φίλων τὸν συνήϑη μετὰ τὸ δεῖπνον 

περίπατον, καὶ τοῖς ἄρχουσι τῶν φυλάκων ἃ καιρὸς ἦν 

8 c. 67—70 mor. 781 ἃ App.b.c.2,407—412 Cass. Dio 43, 11, 
8—5 Caes. b. Afr. 88, 8.4 Flor. 2,183, 71. 72 

4 intellige τὴν κατὰ Φάρσαλον μάχην cl. p.115,1 πλὴν] 
πρὶν L'M ὅ óbom.L' 7 ἄλλον... λόγον Q 8 ἄχρις QZ 
11 φαύλους] φίλους Z δὴ] δὲ Zie. propter hiatum ἀντιβάντος 
ὡς εἰκὸς ZC περιβάντος Q 12 περιπατικοῦ LPM^, sed τη 
8. S. L! P* περιπατηκοῦ ἘΣ σφοδρῶς PQZ 15 περιϑεὶς Q 
19 ἐνέβαλεν QZ ἐρώτημα L 98 τὸ om. P τὸ δεῖπνον corr. 
ex τῶν φίλων 1,5 

-.--.-.ὕὕὕ.ὄ.. 



ΚΑΤΩΝ 66,8—68, 8 129 

προστάξας, ἀπιὼν eic τὸ δωμάτιον ἤδη, τόν ve παῖδα καὶ e α. 46 

τῶν φίλων ἕκαστον μᾶλλον ἢ πρότερον εἰώϑει προσ- 

" eyayóuevog καὶ φιλοφρονηϑείς, πάλιν ὑποψίαν παρέσχε 

τοῦ μέλλοντος. εἰσελϑὼν δὲ καὶ κατακλιϑείς. ἔλαβεν 

45 eic χεῖρας τῶν Π]λάτωνος διαλόγων τὸν περὶ ψυχῆς" καὶ 

 διελϑὼν τοῦ βιβλίου τὸ πλεῖστον, καὶ ἀναβλέψας ὑπὲρ 
P κεφαλῆς, ὡς οὐκ εἶδε κρεμάμενον τὸ ξίφος (ὑφήρητο 

L| γὰρ ὁ παῖς ἔτι δεισυνοῦντος αὐτοῦ), καλέσας οἰκέτην 

ἠρώτησεν, ὅστις λάβοι τὸ ἐγχειρίδιον. σιωπῶντος δ᾽ 53 

10 ἐκείνου, πάλιν ἦν πρὸς τῷ βιβλίῳ: καὶ μικρὸν διαλι- 

- sv, ὥσπερ οὐ σπεύδων οὐδ᾽ ἐπειγόμενος, ἄλλως δὲ 

τὸ ξίφος ἐπιζητῶν, ἐκέλευσε κομίσαι. διατριβῆς δὲ γι- Af 

 γομένης, καὶ μηδενὸς κομίζοντος, ἐξαναγνοὺς τὸ βιβλίον, 

 αὖϑις ἐκάλει xa^ ἕνα τῶν οἰκετῶν, καὶ μᾶλλον ἐνέτεινε 

5 τὴν φωνὴν τὸ ξίφος ἀπαιτῶν" ἑνὸς δὲ καὶ πὺξ τὸ στόμα 

᾿ πατάξας, ἥμαξε τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα, χαλεπαίνων καὶ βοῶν 

. ἤδη μέγα, παραδίδοσθαι τῷ πολεμίῳ γυμνὸς ὑπὸ τοῦ 

᾿ παιδὸς αὐτοῦ καὶ τῶν οἰκετῶν, ἄχοι οὗ κλαίων ὃ υἱὸς 

εἰσέδραμε μετὰ τῶν φίλων, καὶ περιπεσὼν ὠδύρετο καὶ 

καϑικπέτευεν. ὃ δὲ Κάτων ξξαναστὰς ἔνέβλεψέ τε δει- ὁ 198 

γόν, καὶ ,mÓT ' εἶπεν ,,ἐγὼ καὶ ποῦ λέληϑα παρανοίας 

ἡλωκώς, ὅτι διδάσκει μέν {μ᾽ οὐδεὶς οὐδὲ μεταπείϑει περὶ 

ὧν δοκῶ κακῶς βεβουλεῦσϑαι, κωλύομαι δὲ χρῆσθαι 

τοῖς ἐμαυτοῦ λογισμοῖς, καὶ παροπλίζομαι; τί δ᾽ οὐχὶ 

a» καὶ συνδεῖς ὦ γεγναῖε τὸν πατέρα, καὶ τὰς χεῖρας ἄπο- 

στρέφεις, μέχρι ἂν ἐλϑὼν Καῖσαρ εὕρῃ us μηδ᾽ ἀμύνα- 

σϑαι δυνάμενον; οὐ γὰρ àv ἐμαυτόν γε δέομαι ξίφους, 

ὅπου καὶ τὸ πνεῦμα βραχὺν χρόνον ἐπισχόντα καὶ τὴν 

to 

σι 

-1 

oo 

6 τὸν πλ. διάλογον P! 10 τὸ βιβλίον A. 10—12 διαλιπὼν — 
τὸ om.Q 18 γενομένης P'QZ 18 δὲτὸ AQ 14 ἐπέτεινε Z 
16 ἑαυτοῦ Ζ: αὐτοῦ 18 ἄχρις QZP? 20 ἀνέβλεψε: corr. Cor. 

| ΦΙ εἰπὼν 1,1} 32 u'add.Zie. 26 μέχρις QZP? — 28 ὅπου γε καὶ P 
Plut. II, 10 [1686] 9 



130 ἢ HAOTTAPXOT ἡ 

a.46 κεφαλὴν ἅπαξ πατάξαντα πρὸς τὸν τοῖχον ἀποϑανεῖν 

ἔνεστι. 69. ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, τὸ μὲν μειράκιον 

b ἐξῆλϑε μετὰ κλαυϑμοῦ καὶ πάντες οἱ λοιποί: τῷ δὲ Δη- 

μητρίῳ καὶ τῷ ᾿ἈΑἈπολλωνίδῃ μόνοις ὑπολειφϑεῖσι πρᾳό- 

5 regov ἤδη λαλῶν, , που καὶ ὑμῖν ἔφη ,,δέδοκται βίᾳ s 

κατέχειν ἄνδρα τοσοῦτον ἡλικίαν ἔν τῷ βίῳ, καὶ καϑη- 

μένους αὐτοῦ σιωπῇ παραφυλάσσειν, ἢ λόγον ἥκετε κο- 

μίζοντες, ὡς o? δεινὸν οὐδ᾽ αἰσχρόν ἔστιν ἀποροῦντα 

σωτηρίας ἑτέρας Κάτωνα τὴν ἀπὸ τοῦ πολεμίου περιμέ- 

s vet»; τί οὖν οὐ λέγετε πείϑοντες ἡμᾶς ταῦτα καὶ μετα- 108 5 

διδάσκοντες, ἵνα τὰς προτέρας δόξας ἔκείνας καὶ Aó- τι 

γους οἷς συμβεβιώκαμεν ἐκβαλόντες, καὶ γενόμενοι διὰ 
c4 Καίσαρα σοφώτεροι, μείζονα χάριν εἰδῶμεν αὐτῷ; καί- 

τοι βεβούλευμαι μὲν οὐϑὲν ἔγωγε περὶ ἐμαυτοῦ" δεῖ δέ 

με βουλευσάμενον εἷναι κύριον οἷς ἔγνωκα χρῆσθαι. 15 

5 βουλεύσομαι δὲ τρόπον τινὰ μεϑ’ ὑμῶν, βουλευόμενος 

μετὰ τῶν λόγων οἷς καὶ ὑμεῖς φιλ[ οσοφ]εῖτε χρῆσθαι. 

ϑαρροῦντες οὖν ἄπιτε, καὶ κελεύετε τὸν υἱόν, ἃ μὴ δύ- 

ναται τὸν πατέρα πείϑειν, μὴ βιάζεσθαι.“ 170. πρὸς 

ταῦτα μηϑὲν ἀντειπόντες οἱ περὶ τὸν Δημήτριον, ἀλλὰ so 
δακρύσαντες, ὑπεξῆλϑον. εἰσπέμπεται δὲ διὰ παιδίου 

μικροῦ τὸ ἐγχειρίδιον" καὶ λαβὼν ἐσπάσατο καὶ κατ- 

: ἐγόησεν. ὡς δ᾽ εἶδεν ἑστῶτα τὸν ἀϑέρα, καὶ τὴν ἀκμὴν 

d διαμένουσαν, εἰπών" ,,νῦν ἐμός εἶμι," τὸ μὲν ξίφος ἔϑηκε, 

τὸ δὲ βιβλίον αὖϑις ἀνεγίνωσκε, καὶ λέγεται δὶς ὅλον s» 

διεξελϑεῖν. 

€ προήκοντα post βίῳ add. € ((εἰς) voc. TÀ. προήκοντα Ri.) 
ἡλίκιας: corr. Sch. καϑημένου L!P! {παραγκαϑημένους αὐτῷ 
σ. [παρα]φυλ. Zie. 9 τὸν κάτωνα ZCP? 10 0$ om.Q 414 περὶ 
αὐτοῦ α 15 κύριον εἶναι P! 16 βουλευσόμενος .À 11 φιλο- 
σοφεῖτε: corr. Zie. φιλοσοφοῦντες € Cor. Sint. οἱ φιλόσοφον Anon. 
χρῆσϑαι PQZL? mg.: χρῆσϑε A κέχρησϑε Sint. 98 ἀϑέρα ex 
ras, LP: αἰϑέρα L'P!QZ 



ΚΆΤΩΝ 68,8— 710, 8 131 

Εἶτα κοιμηϑεὶς ὕπνον βαϑύν, ὥστε τοὺς ἐκτὸς αἶσϑέ- s a.4s 

σϑαι, περὶ μέσας νύκτας ἐκάλει τῶν ἀπελευϑέρων 
Κλεάνϑην τὸν ἰατρὸν xai Βούταν, ᾧ μάλιστα πρὸς τὰς 

πολιτικὰς πράξεις ἐχρῆτο. καὶ τοῦτον μὲν ἐπὶ ϑάλασσαν 4 

5 ἔπεμψεν, ὅπως σκεψάμενος, εἰ πάντες ἀνηγμένοι τυγχά- 

γουσι, φράσοι πρὸς αὐτόν" τῷ δ᾽ ἰατρῷ τὴν χεῖρα φλε- 

γμαίνουσαν ὑπὸ τῆς πληγῆς ἣν ἔπληξε τὸν οἰκέτην. 

ἐπιδῆσαι παρέσχε. καὶ τοῦτ᾽ ἐποίησεν ἡδίους ἅπαντας, 
ὡς ζωτικῶς ἔχοντος αὐτοῦ. μετ᾽ ὀλίγον δὲ παρῆν ó5 

10 Βούτας, ἀπαγγέλλων τοὺς μὲν ἄλλους ἀνῆχϑαι, Koác-e - 

σον δὲ λείπεσϑαι ὑπ᾽ ἀσχολίας τινός, ὅσον δ᾽ οὔπω καὶ 

τοῦτον ἐμβαίνειν, πολὺν δὲ χειμῶνα καὶ μέγα πνεῦμα 

κατέχειν τὴν ϑάλασσαν. τοῦτ᾽ ἀκούσας ó Κάτων ἐστένα- 5 
ξεν οἴκτῳ τῶν πλεόντων, καὶ πάλιν ἔπεμψε τὸν Βούταν 

10 ἐπὶ ϑάλασσαν, εἴ τις ἄρα παλινδρομήσας δέοιτό τινος 

1048 τῶν ἀναγκαίων, ἀπαγγελοῦντα πρὸς αὐτόν" ἤδη δ᾽ ὄρνι- 

Üec ἦδον, καὶ μικρὸν αὖϑις κατηνέχϑη πρὸς ὕπνον. 

ἐπανελθόντος δὲ τοῦ Bora, καὶ φράσαντος πολλὴν Ἱ 

ἡσυχίαν περὶ τοὺς λιμένας εἶναι, προσέταξεν αὐτῷ τὴν 

30 ϑύραν κλεῖσαι, καὶ καϑῆκεν ἑαυτὸν sig τὸ κλινίδιον, ὡς 

τὸ λοιπὸν ἔτι τῆς νυκτὸς ἀναπαυσόμενος. f 

᾿Εξελϑόντος δὲ τοῦ Boóvo, σπασάμενος τὸ ξίφος ἔωσε s 

μὲν ὑπὸ τὸ στῆϑος, τῇ δὲ χειρὶ κουφότερον διὰ τὴν 

φλεγμονὴν χρησάμενος, οὐκ εὐϑὺς ἀπήλλαξεν ἑαυτόν, 

48 ἀλλὰ δυσϑανατῶν ἐξέπεσε τῆς κλίνης, καὶ ψόφον ἐποίησε 

καταβαλὼν àfjáxiv τι τῶν γεωμετρικῶν παρακείμενον, 

| 

32 cf. c. 67 et ibi l, L., adde Liv. per. 114 Oros. 6, 16,4 al. 

4 τοῦτο L'P! ϑαάλατταν quidam Q, item vv. 13. 15 6 cvy- 
χάνουσι Q: τυγχάνωσι LPZ ὁ φράσοι QZP?: φράσει Α φρά- 
or P' 10.11 λείπεσϑαι δὲ Κράσσον Sint. 18 πάλιν πολλὴν 
ZC 20 sig] ἀνὰ QZ 98 κωφότερον Emp. 

9* 



15. IIAOTTAPXOT 

a.46 ὥστε τοὺς ϑεράποντας αἰσϑομένους ἀναβοῆσαι, καὶ τὸν 

ϑάουϊὸν αὐτίκα καὶ τοὺς φίλους ἐπεισελϑεῖν. ἰδόντες δὲ 

πεφυρμένον αἵματι, καὶ τῶν ἐντέρων τὰ πολλὰ προ- 

πεπτωκότα, ζῶντα δ᾽ αὐτὸν ἔτι καὶ βλέποντα, δεινῶς 

μὲν ἅπαντες ἔσχον, ὃ δ᾽ ἰατρὸς προσελϑὼν ἐπειρᾶτο, 5 

τῶν ἐντέρων ἀτρώτων διαμεινάντων, ταῦτά τε καϑιστά- 

ιογαι, καὶ τὸ τραῦμα διαρράπτειν. ὡς οὖν ἀνήνεγκεν 

ó Κάτων καὶ συνεφρόνησε, τὸν μὲν ἰατρὸν ἀπεώσατο, 

ταῖς χερσὶ δὲ τὰ ἔντερα σπαράξας, καὶ τὸ τραῦμ᾽ ἐπ- 

αναρρήξας, ἀπέϑανεν. 10 
71. Ἔν à δ᾽ οὐκ ἄν τις ᾧετο χρόνῳ τοὺς κατὰ τὴν 

οἴκίαν πάντας ἠσϑῆσϑαι τὸ πάϑος, ἐπὶ ταῖς ϑύραις 

ἦσαν οἱ τριακόσιοι, καὶ μικρὸν ὕστερον ὃ δῆμος ἤϑροι- 

b στο τῶν ᾿Ιτυκαίων, μιᾷ φωνῇ τὸν εὐεργέτην καὶ σωτῆρα 

καὶ μόνον ἐλεύϑερον καὶ μόνον ἀήττητον καλούντων. 15 

4 καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον ἀγγελλομένου προσιέναι Καίσαρος" 

ἀλλ᾽ οὔτε φόβος αὐτοὺς οὔτε κολακεία τοῦ κρατοῦντος 

οὔϑ᾽ 47) πρὸς ἀλλήλους διαφορὰ καὶ στάσις ἀμβλυτέρους 

8 ἐποίησε τῆς πρὸς Κάτωνα τιμῆς. κοσμήσαντες δὲ τὸ 

σῶμα λαμπρῶς, καὶ πομπὴν ἐπιφανῆ παρασχόντες, καὶ 30 

ϑάψαντες παρὰ τὴν ϑάλασσαν, οὗ νῦν ἀνδριὰς ἐφέστη- | 

κεν αὐτοῦ ξιφήρης, οὕτως ἐτράποντο πρὸς τὸ σῴζειν 10ῦ 8 

ἑαυτοὺς καὶ τὴν πόλιν. 

42. Καῖσαρ δὲ πυνϑανόμενος παρὰ τῶν ἀφικνουμένων 

94 c. 72 Plut. Caes. 54, 2 (— Zon. 10, 20) App. b. c. 2, 414 
Cass. Dio 43,12, 1 Val. Max. 5, 1, 10 

2 ἐπεισελϑεῖν Cor. et ex corr. H: ὑπεισελϑεῖν 8 προσ- 
πεπτωκότα P! 6 καϑιστᾶν A 19 τῆ π. κι τιμῇ AP! 
91 παρὰ] ἐπὶ Q [ἐφ]έστηκεν Zie. 94 παρὰ usque ad 
finem vitae Catonis in P in folio recentiore (86) cum fol. 79 
cohaerente (cf. ad p. 121,18) scripta a Oandido — p, cuius 
vitia omitto 



ΚΑΤΩΝ 70, 8—713, 4 133 

ὑπομένειν ἐν ᾿Ιτύκῃ τὸν Κάτωνα μηδὲ φεύγειν, ἀλλὰ α. 46 
τοὺς ἄλλους προπέμσειν, αὐτὸν δὲ καὶ τοὺς ἑταίρους καὶ c 

τὸν υἱὸν ἀδεῶς ἀναστρέφεσθαι, δυστέκμαρτον ἡγεῖτο 

τὴν γνώμην τοῦ ἀνδρὸς, ἅτε δὲ τὸν πλεῖστον λόγον ἔχων 

5 ἐκείνου, [καὶ] προσῆγε μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπειγόμενος. 

ὡς δ᾽ ἤκουσε τὸν ϑάνατον αὐτοῦ, λέγεται τοσοῦτον εἰπεῖν" » 
»,0 Κάτων, φϑονῶ σοι τοῦ ϑανάτου" καὶ γὰρ ἐμοὶ σὺ τῆς 

σαυτοῦ σωτηρίας ἐφϑόνησας.“ τῷ γὰρ ὄντι σωϑῆργαι 5 

Κάτων ἀνασχόμενος ὑπὸ Καίσαρος, ovx ἂν οὕτω δοκεῖ 

10 καταισχῦναι τὴν αὑτοῦ δόξαν, ὡς κοσμῆσαι τὴν ἐκείνου. 

τὸ δὲ πραχϑὲν (dv) ἄδηλον" εἰκάζεται δὲ τὰ χρηστότερα 
περὶ Καίσαρος. 

78. ᾿Ετελεύτησε δὲ Κάτων ἔτη δυεῖν δέοντα πεν- 

τήκοντα βεβιωκώς. ὃ δ᾽ υἱὸς αὐτοῦ παρὰ Καίσαρος sd 

15 μὲν οὐδὲν ἠδικήϑη" λέγεται δὲ ῥάϑυμος γενέσϑαι, καὶ 
περὶ γυναῖκας οὐκ ἀνεπίληπτος. ὃν δὲ Καππαδοκίᾳ s 

ξένῳ τινὶ χρησάμενος Μαρφαδάτῃ τῶν βασιλικῶν, ἔχοντι 

γύναιον εὐπρεπές, καὶ πλείονα παρ᾽ αὐτοῖς ἢ καλῶς εἶχε 

διατρίβων χρόνον, ἐσκώπτετο τοιαῦτα γραφόντων εἰς 

20 αὐτόν" 

αὔριον Κάτων βαδίζει --- μετὰ τριάκονϑ᾽ ἡμέρας, 4 

καί — 

Πόρκιος καὶ Μαρφαδάτης, δύο φίλοι, ψυχὴ μία; 

Ψυχὴ γὰρ ἐκαλεῖτο τοῦ Μαρφαδάτου τὸ γύναιον" καὶ ἔτι 

14 ΑΡΡ. b. c. 2, 416 Cass. Dio 43,12, 1 Caes. b. Afr. 89, 5 Liv. 
per. 114 

4 δὲ Rei.: δὴ 6 καὶ del. Br. 7.8 σύ μοι τῆς σωτηρίας 
Caes. — Zon. 8 σαυτοῦ Ap: αὐτοῦ QZ 9 ὑπὸ καίσαρος 
ἀνασχόμενος ZC 10 ὡς om. L! 11 ἂν add. Rei. 19 περὶ] 
παρὰ L'pM^ 14 παρὰ Zie. cl v.12: ὑπὸ codd. (αὐτοῦ 
del. Sint.) 17 φαρμαδάτη Q μαρφραδάτη Z, item vv. 28. 24 
?4 τοῦ corr. in τῶ L* μαρφαδάτη 1, 



134. J IAOTTAPXOT ΚΑΤΩΝ 73,4—1 

εὐγενὴς καὶ λαμπρὸς ὃ Κάτων" βασιλικὴν ψυχὴν ἔχει. 

5 ἀλλὰ πᾶσάν γε τὴν τοιαύτην ἐξήλειψε καὶ ἠφάνισε τῷ 
α.42 e ϑανάτῳ δύσκλειαν. ἀγωνιζόμενος γὰρ ἔν Φιλίπποις 

πρὸς Καίσαρα καὶ ᾿Αντώνιον ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας, καὶ 
κλινομένης τῆς φάλαγγος, οὔτε φυγεῖν οὔτε λαϑεῖν 1008 

ἀξιώσας, ἀλλὰ προκαλούμενος τοὺς πολεμίους, πατρό- 6 

Üev ἑαυτὸν ἐμφανίζων, καὶ συνεξορμῶν τοὺς συμμένον- 

τας, ἔπεσε, ϑαῦμα τῆς ἀρετῆς τοῖς ἐναντίοις παρασχών" 

e ἔτι δὲ μᾶλλον ἡ ϑυγάτηρ τοῦ Κάτωνος, οὔτε σωφρο- 

σύνης οὔτ᾽ ἀνδρίας ἀπολειφϑεῖσα" Βρούτῳ γὰρ συνῴκει 10 

τῷ κτείναντι Καίσαρα, αὐτή τε τῆς συνωμοσίας μετ- 

ἔσχε, καὶ προήκατο τὸν βίον ἀξίως τῆς εὐγενείας καὶ 
ἀρετῆς, ὡς ὃν τοῖς περὶ Βρούτου γέγραπται (c. 18. ὅ8, 5). 

f: Στατύλλιος δὲ φήσας μιμεῖσϑαι Κάτωνα, τότε μὲν 

ὑπὸ τῶν φιλοσόφων ἐκωλύϑη βουλόμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν, 15 

ὕστερον δὲ τῷ Βρούτῳ πιστότατον ἑαυτὸν παρασχὼν καὶ 

χρησιμώτατον, ἔν Φιλίπποις ἀπέϑανεν. 

8 Plut. Brut. 49, 8 (— Zon. 10,20) App. b. c. 4,571 Vell. 2, 
71,1 14 cf. c. 65,10.11. 66,6. 7 15 Plut. Brut. 12,3. 51,5.6 

1 ἔχειν ApZ ἔχων C 4 καὶ ne deleas cf. p. 51,22. 6 πα- 
τρόϑεν Zie. cl. Brut. et Zon.: ἔμπροσϑεν 8 τῆς ἀρετῆς 
om. Ζ 10 ἀνδρείας Zp 11 αὐτή Zie.: αὐτῆς 14 μιμή- 
σασϑαι Q et mg. F* μιμήσεσϑαι Madvig, sed cf. p. 127,25 
16 τοῦ βρούτου L' τὸν βροῦτον Z 



T ΔΙΩΝ ΚΑῚ BPOTTOX T 
1. "oá γ᾽, ὥσπερ ὁ Σιμωνίδης φησίν (fg. 86 Diehl), ὦ b 

Σόσσιε Σενεκίων, τοῖς Kogwü(ow οὐ μηνίειν τὸ Ἴλιον, 

ἐπιστρατεύσασι μετὰ τῶν ᾿Αχαιῶν, ὅτι κἀκείνοις οἱ περὶ 

5 Τ Γλαῦκον ἐξ ἀρχῆς Κορίνϑιοι γεγονότες συνεμάχουν προϑύ- 

poc, οὕτως εἰκὸς τῇ Ακαδημείᾳ μήτε Ρωμαίους μήϑ᾽ “Ελ- 

ληνας ἐγκαλεῖν, ἴσον φερομένους ἔκ τῆς γραφῆς ταύτης, 

ἣ τόν τε Βρούτου περιέχει βίον καὶ τὸν Δίωνος ; ὧν ὃ μὲν » 

αὐτῷ Π]λάτωνι πλησιάσας, ὁ δὲ τοῖς λόγοις ἐντραφεὶς τοῖς 

10 Πλάτωνος, ὥσπερ ἔκ μιᾶς ὥρμησαν ἀμφότεροι παλαΐί- 

στρας ἐπὶ τοὺς μεγίστους ἀγῶνας. καὶ τὸ μὲν ὅμοια πολλὰ s c 

καὶ ἀδελφὰ πράξαντας μαρτυρῆσαι τῷ καϑηγεμόνι τῆς 

ἀρετῆς, ὅτι δεῖ φρονήσει καὶ δικαιοσύνῃ δύναμιν ἐπὶ τὸ 

αὐτὸ καὶ τύχην συνελϑεῖν, ἵνα κάλλος ἅμα καὶ μέγεϑος αἱ 

15 πολιτικαὶ πράξεις λάβωσιν, οὐ ϑαυμαστόν ἐστιν. ὡς γὰρ 4 

"Innóuayoc ὃ ἀλείπτης ἔλεγε τοὺς γεγυμνασμένους παρ᾽ 

αὐτῷ κἂν κρέας ἐξ ἀγορᾶς ἰδὼν φέροντας ἐπιγνῶναι πόρ- 

poer, οὕτω τὸν λόγον ἐστὶν εἰκὸς τῶν πεπαιδευμένων 

ὁμοίως ἕπεσϑαι ταῖς πράξεσιν, ἐμμέλειάν τιγα καὶ 

30 ῥυϑμὸν ἐπιφέροντα μετὰ τοῦ πρέποντος. 9. αἱ δὲ τύχαι, à 

τοῖς συμπτώμασι μᾶλλον ἢ ταῖς προαιρέσεσιν οὖσαι αἱ 

Codices: .4 (— 1, cum apographis HADIunt.); P; Q(— CBM V^ 
aut omnes aut plures); Z (— F*M») 

16 cf. Ael. v. h. 2, 6. 14,8 

8 cóc: PB μηνιεῖν AP. 6 ἀκαδημία: corr. Sint. — 9 «ó- 
τῶν CP* τοῖς] τοῦ C 19 πράξαντες Τ 13. 14. ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ δύναμιν α 17 αὐτοῦ: corr. Cor. κἂν Ηϊ.: καὶ codd. 
(ἰδὼν (àv» Cor) 18 οὕτως ΔΛ'Ἢὀ ?1 οὖσαι del. Benseler, ante 
μᾶλλον transpon. Zie. οὖσαι αἱ αὐταὶ del. Sint. 

Plut, ΤΙ, 11 [1687] 10 
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αὐταί, συνάγουσι τῶν ἀνδρῶν τοὺς βίους εἷς ὁμοιότητα. 

: προανῃρέϑησαν γὰρ ἀμφότεροι τοῦ τέλους, εἰς ὃ προῦ- 

ϑεντο τὰς πράξεις &x πολλῶν καὶ μεγάλων ἀγώνων 

8 καταϑέσϑαι, μὴ δυνηϑέντες. ὃ δὲ πάντων ϑαυμασιώ- 

τατον, ὅτι καὶ τὸ δαιμόνιον ἀμφοτέροις ὑπεδήλωσε τὴν 5 

τελευτήν, ὁμοίως ἑκατέρῳ φάσματος eig ὄψιν οὐκ &0-28 

4 μενοῦς παραγενομένου. καίτοι λόγος τίς ἔστι τῶν ἄναι- 

ρούντων τὰ τοιαῦτα, μηδενὶ ἂν νοῦν ἔχοντι προσπεσεῖν 

φάντασμα δαίμονος μηδ᾽ εἴδωλον, ἀλλὰ παιδάρια καὶ γύ- 

γαια καὶ παραφόρους δι’ ἀσϑένειαν ἀνϑρώπους ἔν τινι 

ὁ πλάνῳ ψυχῆς ἢ δυσκρασίᾳ σώματος γενομένους, δόξας 

ἐφέλκεσϑαι κενὰς καὶ ἀλλοκότους, δαίμονα πονηρὸν 

s ἐν αὑτοῖς [εἶναι] δεισιδαιμονίαν ἔχοντας. εἰ δὲ Δίων καὶ 

Βροῦτος, ἄνδρες ἐμβριϑεῖς καὶ φιλόσοφοι, καὶ πρὸς 

οὐδὲν ἀκροσφαλεῖς οὐδ᾽ εὐάλωτοι πάϑος, οὕτως ὑπὸ 

φάσματος διετέϑησαν, ὥστε καὶ φράσαι πρὸς ἑτέρους, 

οὐκ οἶδα μὴ τῶν πάνυ παλαιῶν τὸν ἀτοπώτατον ἀναγκα- 

e σϑῶμεν προσδέχεσϑαι λόγον, ὡς τὰ φαῦλα δαιμόνια καὶ 

βάσκανα, προσφϑονοῦντα τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσι, καὶ ταῖς 

πράξεσιν ἐνιστάμενα, ταραχὰς καὶ φόβους ἐπάγει, σείοντα 

f καὶ σφάλλοντα τὴν ἀρετήν, ὡς μὴ διαμείναντες ἀπτῶτες 

ἐν τῷ καλῷ καὶ ἀκέραιοι βελτίονος ἐκείνων μοίρας μετὰ 

τὴν τελευτὴν τύχωσιν. 

τ ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν εἷς ἄλλον ἀνακείσϑω λόγον. ἐν τούτῳ 
δέ, δωδεκάτῳ τῶν παραλλήλων ὄντι βίων, τὸν τοῦ πρε- 

σβυτέρου προεισαγάγωμεν. 

4 καταϑέσϑαι) κατατυχεῖν Sol. leis] ὃ mo. ταῖς πράξεσιν ἔκ 
π. κι M. αγ. καϑικέσϑαιν Zie. καταϑέσϑαι, μὴ f (τυχεῖν) Ri. 
8 ἂν post προσπεσεῖν transpon. Zie. 18 εἶναι del. or. (qui 
eb τὴν δεισ᾿); εἶναι καὶ δεισ. Q ἕνα vel ἀεὶ Br. νὴ “ία Sint. 
16 πρὸς] δι᾿ L' 17 οὐκ οἶδα] δέδοικα Madvig, sed Phoc. 32, 7 
cft. Herw. 20 ταραχὰς --- σφάλλοντα om. P! 85 βίωι: corr. 

15 

20 
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3. Διονύσιος ὁ πρεσβύτερος sig τὴν ἀρχὴν κατα- a406/5 

στάς, εὐϑὺς ἔγημε τὴν “Ἑρμοκράτους τοῦ Συρακοσίου 

ϑυγατέρα. ταύτην, οὔπω τῆς τυραννίδος ἱδρυμένης βε- 2 ϑῦ9 
a. 405 βαίως, ἀποστάντες oi Συρακόσιοι δεινὰς xoi παρα- 

γόμους ὕβρεις εἰς τὸ σῶμα καϑύβρισαν, ἐφ᾽ αἷς προή- 

xoro τὸν βίον ἑκουσίως. Διονύσιος δὲ τὴν ἀρχὴν ἄνα- 

λαβὼν καὶ κρατυνάμενος, αὖϑις ἄγεται δύο γυναῖκας 

ἅμα, τὴν μὲν ἔκ Λοκρῶν ὄνομα Δωρίδα, τὴν δ᾽ ἐπιχώ- 

oiov "Ao.cvouáynv, ϑυγατέρα “ἹΪππαρίνου, πρωτεύσαν- 

τος ἀνδρὸς Συρακοσίων καὶ Διονυσίῳ συνάρξαντος, ὅτε 

πρῶτον αὐτοκράτωρ ἐπὶ τὸν πόλεμον ἡρέϑη στρατηγός. 

λέγεται δ᾽ ἡμέρᾳ μὲν ἀμφοτέρας ἀγαγέσϑαι μιᾷ, καὶ μη- 

3 

a. 898 

4 

38Óevi γενέσϑαι φανερὸς ἀνθρώπων, ὁποτέρᾳ προτέρᾳ b 

1 e 

20 

covéAOo, τὸν δ᾽ ἄλλον χρόνον ἴσον νέμων ἑαυτὸν δια- 

τελεῖν ἑκατέρᾳ, κοινῇ μὲν εἰϑισμένων δειπνεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, 

παρὰ νύκτα δ᾽ ἔν μέρει συναναπαυομένων. καίτοι τῶν 

Συρακοσίων ἐβούλετο τὸ πλῆϑος τὴν ἐγγενῆ πλέον ἔχειν 

τῆς ξένης" ἀλλ᾽ ἐκείνῃ προτέρᾳ [ὑπῆρχε! τεκούσῃ τὸν 

πρεσβεύοντα τῆς Διονυσίου γενεᾶς υἱὸν ζὑπῆρχεν» αὑτῇ 

βοηϑεῖν πρὸς τὸ γένος. y) δ᾽ ᾿Αριστομάχη πολὺν χρόνον 

ἄπαις συνῴκει τῷ Διονυσίῳ, καίπερ σπουδάζοντι περὶ τὴν 

ἐκ ταύτης τέκνωσιν, ὅς γε καὶ τὴν μητέρα τῆς Λοκρίδος, 

αἰτιασάμενος καταφαρμακεύειν τὴν ᾿Αριστομάχην, ἀπέ- 
κτεινγε. 

1 Diod. 18,96, 8. 112,4. 14, 44, ὅ---4ὅ,1. 16, 6,2 Athen. 12, 
ὕ41 ἃ schol. Plat. epist. 820 ἃ Ael. v. h. 18, 10 Cic. Tusc. 5, 59 Val. 
Max. 9,13 ext.4 9 Plat. epist. 8, 353b Aristot. pol. 5, 13062 1 

Br. βιβλίῳ Vulc.; cf. Demosth. 3, 1. Per. 2, 5, unde conicias ἐν 
τούτῳ δὲ {τῷ βιβλίῳ», δωδεκάτῳ... βίων 

2 συρακοσίου L συρακουσίου P Q συρρακουσίου Z; sic et deinceps 
9'Ixz. ϑυγ. Zie. 14 νέμειν L! 11 τὴν] víjZ 18 ἐκείνη προ- 
τέρα ὑπ. τεκοῦσα QA ὑπῆρχε post υἱὸν transpon. Latte 19 αὑτῇ 
Latte: αὐτῇ (del. Sint., qui οὐ. ἐκείνης προτέρας ὑπῆρχε τεκού- 
σης) 20 γένος] μέρος α 428 ὅς ys] ὥστε Cor. 

10" 

σ: 
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4. Ταύτης ἀδελφὸς ὧν ὃ Δίων, ἔν ἀρχῇ μὲν εἶχε 

τιμὴν ἀπὸ τῆς ἀδελφῆς, ὕστερον δὲ τοῦ φρονεῖν διδοὺς 

2 πεῖραν, ἤδη xa" ἑαυτὸν ἠγαπᾶτο παρὰ τῷ τυράννῳ. καὶ 

πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις εἴρητο τοῖς ταμίαις, ὅ τι ἂν αἰτῇ 

Δίων διδόναι, [διδόντας δὲ πρὸς αὐτὸν αὐθημερὸν φρά- 5 

8 ζειν. ὧν δὲ καὶ πρότερον ὑψηλὸς τῷ ἤϑει καὶ μεγαλό- 

qoc» καὶ ἀνδρώδης, ἔτι μᾶλλον ἐπέδωκε πρὸς ταῦτα, ϑείᾳ 

τινὶ τύχῃ Π]λάτωνος εἰς Σικελίαν παραβαλόντος κατ᾽ οὐ- 

4 δένα λογισμὸν ἀνϑρώπινον" ἀλλὰ δαίμων τις ὡς ἔοικε, 

πόρρωϑεν ἀρχὴν ἐλευϑερίας [παραβαλλόμενος Σύυρα- 

ἃ κοσίοις, καὶ τυραννίδος κατάλυσιν μηχανώμενος, ἐκό- 

a.388/87 μίσεν ἐξ ᾿Ιταλίας εἰς Συρακούσας Π]λάτωνα, καὶ Δίωνα 

5 συνήγαγεν εἷς λόγους αὐτῷ, νέον μὲν ὄντα κομιδῇ, πολὺ 

δ᾽ εὐμαϑέστατον ἁπάντων τῶν ]Π]λάτωνι συγγεγονότων 

καὶ ὀξύτατον ὑπακοῦσαι πρὸς ἀρετήν, ὡς αὐτὸς γέγραφε 

ΤΠ] λάτων (epist. 7,3972) καὶ τὰ πράγματα μαρτυρεῖ. τρα- 

e φεὶς γὰρ ἐν ἤϑεσιν ὑπὸ τυράννῳ ταπεινοῖς, καὶ βίου 

μὲν ἀνίσου καὶ καταφόβου, ϑεπαρείας δὲ νεοπλούτου, 

καὶ τρυφῆς ἀπειροκάλου, καὶ διαίτης ἔν ἡδοναῖς καὶ 

πλεονεξίαις τιϑεμένης τὸ καλὸν ἔϑὰς καὶ μεστὸς γενό- 30 

e 7 μενος, ὡς πρῶτον ἐγεύσατο λόγου καὶ φιλοσοφίας ἥγεμο- 48 

γικῆς πρὸς ἀρετήν, ἀνεφλέχϑη τὴν ψυχὴν ταχύ, καὶ τῇ περὶ 

αὐτὸν εὐπειϑείᾳ τῶν καλῶν ἀκάκως πάνυ καὶ νεωτερικῶς 

προσδοκήσας ὑπὸ τῶν αὐτῶν λόγων ὅμοια πείσεσθαι 

μ᾿ 0 

5 [v 

1 Diod. 16,6,3 Nep. Dio 1,1 schol. Plat. epist. 4, 3208 
7 Plat. epist. 7,326 e. 327a Nep. Dio 2, 2. 8 

3 fa) x«9' Cor. 4Ὧ χταμείαις L! ταμεί (810) P! ταμείοις Q 
ὅ 010 ντας: corr. Rei. 8 {καὶ κατ᾽ Sch. 10 παραβαλλό- 
μενος : corr. Cor. cl. Plat. 11 κατάλυσιν ἐσομένην μηχανώμε- 
vog Plat. μηχ. κατ. Q 14 cvyysyovórov| συναγαγόντων L! 
16 ἔγραφε vel ἔγραψε Z 19 ἀπειροκάλλου P'V^F* 40 καὶ 
om. L!P! ἐθὰς καὶ om. M καὶ μεστὸς om. ΖΟ 29 ταχὺ om. Z 
ταχὺ τὴν ψυχὴν € 
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Διονύσιον, ἐσπούδασε καὶ διεπράξατο ποιησάμενον σχολὴν α. 385/57 

αὐτὸν ἐντυχεῖν Π]λάτωνι καὶ ἀκοῦσαι. 5. γενομένης δὲ 

τῆς συνουσίας αὐτοῖς τὸ μὲν ὅλον περὶ [ἀνδρὸς] ἀρετῆς, 

πλείστων δὲ περὶ ἀνδρείας διαπορηϑέντων, ὡς πάντα 

s μᾶλλον ὁ Πλάτων ἢ τοὺς τυράννους ἀπέφαινεν ἀνδρείους, 

ἐκ δὲ τούτου τραπόμενος περὶ δικαιοσύνης ἐδίδασκεν, 

ὡς μακάριος μὲν ὁ τῶν δικαίων, ἄϑλιος δ᾽ ὃ τῶν ἀδίκων 

βίος, οὔτε τοὺς λόγους ἔφερεν ὃ τύραννος, ὥσπερ ἐξελεγχό- 

μενος, ἤχϑετό τε τοῖς παροῦσι ϑαυμαστῶς ἀποδεχομένοις 

10 τὸν ἄνδρα καὶ κηλουμένοις ὑπὸ τῶν λεγομένων. τέλος δὲ 

ϑυμωϑεὶς καὶ παροξυνϑείς, ἠρώτησεν αὐτόν, ὅ τι δὴ βου- 

λόμενος eig Σικελίαν παραγένοιτο. τοῦ δὲ φήσαντος àya- 

ϑὸν ἄνδρα ζητεῖν, ὑπολαβὼν ἐκεῖνος ,,ἀλλὰ νὴ τοὺς ϑεοὺς“" 

εἶπε ,,καὶ φαίνῃ μήπω τοιοῦτον εὑρηκώς.“ οἱ μὲν οὖν περὶ 

15 τὸν Δίωνα τοῦτ᾽ (ζφοὔπω»Σ τέλος ᾧοντο τῆς ὀργῆς γεγο- 

γέναι, καὶ τὸν llAárova σπεύδοντες συνεξέπεμστον ἐπὶ 

τριήρους, ἣ Πόλλιν ἐκόμιζεν εἰς τὴν “Ελλάδα τὸν Σπαρ- 

τιάτην᾽ ὃ δὲ Διονύσιος κρύφα τοῦ 1] όλλιδος ἐποιήσατο 

δέησιν, μάλιστα μὲν ἀποκτεῖναι τὸν ἄνδρα κατὰ πλοῦν, 

940 εἰ δὲ μή, πάντως ἀποδόσϑαι" βλαβήσεσϑαι γὰρ οὐδέν, 

ἀλλ᾽ εὐδαιμονήσειν ὁμοίως δίκαιον ὄντα, κἂν δοῦλος 

γένηται. διὸ καὶ λέγεται Πόλλις εἰς Αἴγιναν φέρων àzo- 

δόσϑαι Πλάτωνα, πολέμου πρὸς ᾿Αϑηναίους ὄντος αὐτοῖς 

καὶ ψηφίσματος ὅπως ὃ ληφϑεὶς ᾿Αϑηναίων ἐν Αἰγίνῃ 

25 πιπράσκηται. 

2 c. ὅ,1---Ἰ Diod. 15, 7, 1-Diog. Laert. 8, 18---20 Nep. Dio 2,3 

1 ἐπράξατο AP!Q ποιησάμενον Bekk.: ποιησάμενος codd. 
ποιησαμένῳ Rei. δ8ὃ ἀνδρὸς del. Zie. 4 ἀνδρίας QM^ ἀνδρὸς 
ante corr. P πάντας Rei. $ ó om. QZ 8 ἐξελεγχόμενος 
ὥσπερ ZC 18 ζητῶν Zie. τοὺς om. A 15 (obzo» Zie. 
post {οὐδ τοῦτο Cor. 16 σπεύδοντα: corr. Li. — 1? πόλιν hic 
et postea P!Q et hic quidem et Z 29 καὶ om. QZ 
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s Οὐ μὴν ὅ ye Δίων ἔλαττον εἶχε παρὰ τῷ Διονυσίῳ 

b τιμῆς ἢ πίστεως, ἀλλὰ πρεσβείας τε τὰς μεγίστας διῴκει, 

πεμπόμενος πρὸς Καρχηδονίους, ἐϑαυμάσϑη τε διαφε- ὃ 8 

οόντως, καὶ τὴν παρρησίαν ἔφερεν αὐτοῦ μόνου σχεδόν, 

ἀδεῶς λέγοντος τὸ παριστάμενον, ὡς καὶ τὴν περὶ Γέλωνος 5 

9 ἐπίπληξιν. χλευαζομένης γὰρ ὡς ἔοικε τῆς Γέλωνος 

ἀρχῆς, αὐτοῦ τε τὸν Γέλωνα τοῦ Διονυσίου γέλωτα τῆς 

Σικελίας γεγονέναι φήσαντος, οἱ μὲν ἄλλοι τὸ σκῶμμα 

προσεποιοῦντο ϑαυμάζειν, ὃ δὲ Δίων δυσχεράνας ,,xai 

μὴν“ ἔφη ,,σὺ τυραννεῖς διὰ Γέλωνα πιστευϑείς" διὰ σὲ 10 

10 δ᾽ οὐδεὶς ἕτερος πιστευϑήσεται.““ τῷ γὰρ ὄντι φαίνεται 

κάλλιστον μὲν Γέλων ἐπιδειξάμενος ϑέαμα μοναρχουμένην 
e πόλιν, αἴσχιστον δὲ Διονύσιος. 

6. Ὄντων δὲ Διονυσίῳ παίδων τριῶν μὲν ἐκ τῆς Δοκρί- 
δος, τεττάρων δ᾽ ἐξ ᾿Αριστομάχης, ὧν δύο ἦσαν ϑυγα- i5 

τέρες, Σωφροσύνη καὶ ᾿Αρετή, Σωφροσύνην μὲν Διονυ- 

σίῳ τῷ υἱῷ συνῴκισεν, ᾿Αρετὴν δὲ Θεαρίδῃ τῷ ἀδελφῷ. 

τελευτήσαντος δὲ τοῦ [ἀδελφοῦ] Θεαρίδου, Δίων ἔλαβε 

τὴν “ἀρετήν, ἀδελφιδῆν οὖσαν. 
: Ἐπεὶ δὲ νοσῶν ἔδοξεν ὁ Διονύσιος ἀβιώτως ἔχειν, 90 

ἐπεχείρησεν αὐτῷ διαλέγεσϑαι περὶ τῶν ἔκ τῆς Ἄἄριστο- 

s μάχης τέκνων ó Δίων. οἱ δ᾽ ἰατροὶ τῷ μέλλοντι τὴν ἀρχὴν 

διαδέχεσθαι χαριζόμενοι, καιρὸν οὐ παρέσχον᾽ ὡς δὲ 

Τίμαιός φησι (FHG I 224), καὶ φάρμακον ὑπνωτικὸν αἷ- 

1 c. 5,8 Nep. Dio 1, 3-- ὅ 14 Diod. 16,6, 2 Nep. Dio 1,1 
20 Nep. Dio 2, 4. 5. Iustin. 20, 5,14 

2 τε om. P! 8 (xal) πεμπόμενος Laar Sint. τε Z et ut 
vid. MV^: δὲ APBC del. Laar Sint. — ? αὐτοῦ Kurtz: αὐτὸν 
τοῦ om.P! 14 ὄντων] ὅταν L' 16 Ἄρέτη et deinceps Sint. 
16. 17 Σωφροσύνην... Ἀρετὴν Anon.: σωφροσύνη ... ἀρετὴ 17 συν- 
ώκισεν C Cor.: συνώκησεν 18 ἀδελφοῦ del. Sint. ^ 20 ὁ διο- 
νύσιος ἔδοξεν € 98 καὶ χαριζόμενοι L! 
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τοῦντι δόντες, ἀφείλοντο τὴν αἴσϑησιν αὐτοῦ, ϑανάτῳ das; 

συνάψαντες τὸν ὕπνον. οὐ μὴν ἀλλὰ συλλόγου πρώτου « 

τῶν φίλων γενομένου παρὰ τὸν νέον Διονύσιον, οὕτω 

διελέχϑη περὶ τῶν συμφερόντων πρὸς τὸν καιρὸν ó Δίων, 

5 ὥστε τοὺς ἄλλους ἅπαντας τῇ μὲν φρονήσει παῖδας ἄπο- 

δεῖξαι, τῇ δὲ παρρησίᾳ δούλους τῆς τυραννίδος, dyev- 

γῶς καὶ περιφόβως τὰ πολλὰ πρὸς χάριν τῷ μειρακίῳ 

συμβουλεύοντας. μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐξέπληξε, τὸν ἀπὸ 

Καρχηδόνος κίνδυνον ἐπικρεμάμενον τῇ ἀρχῇ δεδοικότας, 

19 ὑποσχόμενος, εἶ μὲν εἰρήνης δέοιτο Διονύσιος, πλεύσας 

68 εὐϑὺς eic Λιβύην ὡς ἄριστα διαϑήσεσϑαι τὸν πόλεμον" εἶ e 

δὲ πολεμεῖν προϑυμοῖτο, ϑρέψειν αὐτὸς ἰδίοις τέλεσι καὶ 

παρέξειν εἰς τὸν πόλεμον αὐτῷ πεντήκοντα τριήρεις 

πλεούσας. 

: ἢ. Ὃ μὲν οὖν Διονύσιος ὑπερφυῶς τὴν μεγαλο- 
ψυχίαν ἐϑαύμασε, καὶ τὴν προϑυμίαν ἠγάπησεν" oí δ᾽ 5 

ἐλέγχεσϑαι τῇ λαμπρότητι καὶ ταπεινοῦσϑαι τῇ δυνάμει 

τοῦ Δίωνος οἰόμενοι, ταύτην εὐϑὺς ἀρχὴν λαβόντες, οὐ- 

δεμιᾶς ἐφείδοντο φωνῆς, Tj τὸ μειράκιον ἐξαγριαίνειν 

so ἔμελλον πρὸς αὐτόν, ὡς ὑπερχόμενον διὰ τῆς ϑαλάττης 

τυραννίδα, καὶ περισπῶντα ταῖς ναυσὶ τὴν δύναμιν eic 

τοὺς ᾿Αριστομάχης παῖδας, ἀδελφιδοῦς ὄντας αὐτῷ. φα- 51 

γερώταται δὲ καὶ μέγισται τῶν sic φϑόνον καὶ μῖσος αἷ- 

τιῶν ὑπῆρχον ἡ τοῦ βίου διαφορὰ καὶ τὸ τῆς διαίτης 

ss ἄμεικτον. oí μὲν γὰρ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς νέου τυράννου καὶ « 

τεϑραμμένου φαύλως ὁμιλίαν καὶ συνήϑειαν ἡδοναῖς καὶ 

8 cf. Diod. 16, ὅ, 2 25 Aristot. probl. 238, 949a 26 Athen. 
10, 436 d. e. 437 b Iustin. 21,1,8— 2,1 

ex 

1 διδόντες Ζ αὐτοῦ om. F* αὐτῶ C 12 αὐτὸς] αὐτὸν P! 
18 αὐτῷ] αὐτὸν ante corr. L! 14 ζεὖν πλεούσας Herw. post 
πλεούσας repelit εἰς τὸν πόλεμον Z 16 ἠγάπησε... ἐθαύμασεν 
inverso ordine Z 92 ἑαυτῶι P! 
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κολακείαις καταλαμβάνοντες, ἀεί τινας ἔρωτας καὶ δια- 

τριβὰς ἐμηχανῶντο ῥδεμβώδεις περὶ πότους καὶ γυναῖκας 

καὶ παιδιὰς ἑτέρας ἀσχήμονας" ὕφ᾽ ὧν ἡ τυραννὶς ὥσπερ 

σίδηρος μαλασσομένη, τοῖς μὲν ἀρχομένοις ἐφάνη φιλάν- 

ϑρωπος, καὶ τὸ λίαν ἀπάνϑρωπον ὑπανῆκεν, οὐκ ἐπιεικείᾳ 5 

τινὶ μᾶλλον ἢ Λᾳϑυμίᾳ τοῦ κρατοῦντος ἀμβλυνομένη " 

ἐκ δὲ τούτου προϊοῦσα καὶ νεμομένη κατὰ μικρὸν ἡ περὶ 

τὸ μειράκιον ἄνεσις τοὺς ἀδαμαντίνους δεσμοὺς ἐκείνους, 

οἷς ὃ πρεσβύτερος Διονύσιος ἔφη δεδεμένην ἀπολείπειν 

τὴν μοναρχίαν, ἐξέτηξε καὶ διέφϑειρεν. ἡμέρας γὰρ ὥς 10 

φασιν ἐνενήκοντα συνεχῶς ἔπινεν ἀρξάμενος, καὶ τὴν αὐλὴν 

ἔν τῷ χρόνῳ τούτῳ, σπουδαίοις ἀνδράσι καὶ λόγοις ἄβατον 

καὶ ἀνείσοδον οὖσαν, μέϑαι καὶ σκώμματα καὶ ψαλμοῖ 

καὶ ὀρχήσεις καὶ βωμολοχίαι κατεῖχον. 

8. "Hv οὖν ὡς εἰκὸς ὃ Δίων eno eig οὐδὲν ἡδὺ 15 

καὶ νεωτερικὸν ἐνδιδοὺς ἑαυτόν. διὸ καὶ πιϑανὰ κακιῶν 18 

προσρήματα ταῖς ἀρεταῖς ἐπιφέροντες αὐτοῦ, διέβαλλον, 

ὑπεροψίαν τὴν σεμνότητα καὶ τὴν παρρησίαν αὐϑάδειαν 

ἀποκαλοῦντες" καὶ νουϑετῶν κατηγορεῖν ἐδόκει, καὶ μὴ 
συνεξαμαρτάνων καταφρονεῖν. ἀμέλει δὲ καὶ φύσει τινὰ 20 

τὸ ἦϑος ὄγκον εἶχεν αὐτοῦ καὶ τραχύτητα δυσπρόσοδον 

ἐντεύξει καὶ δυσξύμβολον. οὐ γὰρ ᾿μόνῃν ἀνδοὶ νέῳ καὶ 

διατεϑρυμμένῳ τὰ ὦτα κολακείαις ἄχαρις ἦν συγγενέσϑαι 

8 Ael. v. h. 6, 12; cf. p. 145,5 20 cf. c. 52, 5. 6 Coriol. 15,4 
mor. 53e. 69 f Paroemiogr. Gr. II 440 

2 ἐμηχανῶντο] £ νῶντο A 6 ἀπάνϑρωπον QZL?P?: φιλάν- 
ϑρωπον L'P'! φιλόνεικον mg.m.8 L ὕὑπανῆκεν L*P?: ἐπαν- 
jxsv L'P!'QZ 6 ἢ] δὲ Sol Ὁ ἀπολείπειν Cor.: ἀπολειπεῖν 
Ρ' ἀπολιπεῖν cet. 11 ἐνενήκοντα etiam Ath. 10, 435 e ex Aristot. 
ἐν τῇ Συρακοσίων Πολιτείᾳ (— fg.688 Rose) 4 Éo9svy ἀρξάμενος 
Rei. 15 οὖν om. P! 16 νεανικώτερον Zie. νεανικὸν Latte 
19 παρηγορεῖν P! 20 δὲ om. P! 21 ταχύτητα L' καὶ δυσπρό- 
dcodov Ἢ 88 συγγενέσϑιαι om. Z 
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καὶ προσάντης, πολλοὶ δὲ καὶ τῶν πάνυ χρωμένων αὐτῷ, c 

καὶ τὴν ἁπλότητα καὶ τὸ γενναῖον ἀγαπώντων τοῦ τρόπου, 

κατεμέμφοντο τῆς ὁμιλίας, ὡς ἀγροικότερον καὶ βαρύτερον 

πολιτικῶν χρειῶν τοῖς δεομένοις συναλλάσσοντα. περὶ 

ὧν καὶ Πλάτων (epist. 4, 821 b — Paroemiogr. Gr. II 440) 

ὕστερον ὥσπερ ἀποϑεσπίζων ἔγραψε πρὸς αὐτόν, ἐξευ- 

λαβεῖσϑαι τὴν αὐϑάδειαν, ὡς ἐρημίᾳ συνοικοῦσαν. οὐ μὴν 

ἀλλὰ τότε πλείστου δοκῶν ἄξιος ὑπάρχειν διὰ τὰ πρά- 

γματα, καὶ μόνος ἢ μάλιστα τὴν τυραννίδα σαλεύουσαν 

1) ἀνορϑοῦν καὶ διαφυλάττειν, ἐγίνωσκεν οὐ πρὸς χάριν 

ἀλλ᾽ ἄκοντος ὑπὸ χρείας τοῦ τυράννου πρῶτος ὧν καὶ 

μέγιστος. 

9. ᾿Αἰτίαν δὲ τούτου τὴν ἀπαιδευσίαν εἶναι νομίζων, 
ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς διατριβὰς ἐλευϑερίους ἐφιλοτιμεῖτο, ἃ 

15 καὶ γεῦσαι λόγων καὶ μαϑημάτων ἠϑοποιῶν, ὡς ἀρετήν 

τε παύσαιτο δεδιώς, καὶ τοῖς καλοῖς χαίρειν ἐϑισϑείη. φύ- 

σει γὰρ οὐ γεγόνει τῶν φαυλοτάτων τυράννων ὁ Διονύ- 

σιος, ἀλλ᾽ ὃ πατὴρ δεδοικώς, μὴ φρονήματος μεταλαβὼν 

καὶ συγγενόμενος νοῦν ἔχουσιν ἀνϑρώποις ἐπιβουλεύσειεν 

0) αὐτῷ καὶ παρέλοιτο τὴν ἀρχήν, ἐφρούρει κατάκλειστον 

οἴκοι, δι’ ἐρημίαν ὁμιλίας ἑτέρας καὶ ἀπειρίᾳ πραγμάτων 

ὥς φασιν ἁμάξια καὶ λυχνίας καὶ δίφρους ξυλίνους καὶ 

τραπέζας τεκταινόμενον. 

Οὕτω γὰρ ἦν ἄπιστος καὶ πρὸς ἅπαντας ἀνϑρώπους se 
:5 ὕποπτος καὶ προβεβλημένος διὰ φόβον ó πρεσβύτερος 

88 Διονύσιος, ὥστε μηδὲ τῆς κεφαλῆς τὰς τρίχας ἀφελεῖν 

16 Plat. epist. 7, 828 ὃ 22 cf. Plut. Demetr. 20, 2—4 
26 Diod. 20, 63, 3 Cic. Tusc. 5,58 off. 2, 26. Val. Max. 9, 13 ext. 4 

1 πολλοὶ δὲ καὶ] ἀλλὰ καὶ πολλοὶ Z 7? σύνοικον οὖσαν Cor. 
ex Plat. (et Coriol. et mor. 69 ἢ 9 μάλιστα (ἱκανὸς) Rei. 
10 ὀρθοῦν Sint. cl. Brut. 56,5.9 ἂν ὀρϑοῦν Zie. 18 ἀρετῇ 
τε παῦσαι τὸ L! 22 λύχνια Cor. λυχνία Sch. ut Cim. 6,4 λυχ- 
νίδια Demetr. 20,3 26 ἀφαιρεῖν Cor. ἀφελεῖν (é&v» Zie. 

E» 

e 

σι 
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κουρικαῖς μαχαίραις, ἀλλὰ τῶν πελατῶν Tig ἐπιφοιτῶν 

4 ἄνϑρακι τὴν κόμην περιέκαιεν. εἰσήει δὲ πρὸς αὐτὸν sic 

τὸ δωμάτιον οὔτ᾽ ἀδελφὸς οὔϑ᾽ υἱὸς ὡς ἔτυχεν ἠμφιεσμέ- 

γος, ἀλλ᾽ ἔδει πρὶν εἰσελϑεῖν ἀποδύντα τὴν ἑαυτοῦ στολὴν 

ἕκαστον ἑτέραν ἀναλαβεῖν, ὁραϑέντα γυμνὸν ὑπὸ τῶν 

5 φυλαττόντων. ἐπεὶ δὲ Λεπτίνης ὃ ἀδελφὸς αὐτῷ ποτε 

χωρίου φύσιν ἐξηγούμενος, λαβὼν λόγχην παρά τινος 

f τῶν δορυφόρων, ὑπέγραψε τὸν τόπον, ἐκείνῳ μὲν ἰσχυρῶς 

e ἐχαλέπηνε, τὸν δὲ δόντα τὴν λόγχην ἀπέκτεινεν. ἔλεγε δὲ 

τοὺς φίλους φυλάττεσθϑαι, νοῦν ἔχοντας εἰδὼς καὶ βουλο- 

τ μένους μᾶλλον τυραννεῖν ἢ τυραννεῖσϑαι. καὶ Μαρσύαν δέ 

τινα τῶν προηγμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τεταγμένων ἐφ᾽ 

ἡγεμονίας ἀνεῖλε, δόξαντα κατὰ τοὺς ὕπνους σφάττειν 

962 αὐτόν, ὡς ἀπ᾽ ἐννοίας μεϑημερινῆς καὶ διαλογισμοῦ τῆς 

s ὄψεως ταύτης eic τὸν ὕπνον αὐτῷ παραγενομένης. ὃ μὲν 

δὴ Πλάτωνι ϑυμωϑείς, ὅτι μὴ πάντων αὐτὸν ἀνϑρώπων 
ἀνδρειότατον [ὄντα] ἀπέφηνεν, οὕτω περίφοβον καὶ το- 

σούτων ὑπὸ δειλίας κακῶν μεστὴν εἶχε τὴν ψυχήν. 

10. Τὸν δ᾽ υἱὸν αὐτοῦ καϑάπερ εἴρηται διαλελωβη- 

μένον ἀπαιδευσίᾳ καὶ συντετριμμένον τὸ ἦϑος ὃ Δίων 

ὁρῶν, παρεκάλει πρὸς παιδείαν τραπέσϑαι, καὶ δεηϑῆναι 

τοῦ πρώτου τῶν φιλοσόφων πᾶσαν δέησιν, ἐλϑεῖν εἰς 

4 Σικελίαν" ἐλθόντι δὲ παρασχεῖν αὑτόν, ὅπως διακοσμη- 

ϑεὶς τὸ ἦϑος εἰς ἀρετὴν λόγῳ, καὶ πρὸς τὸ ϑειότατον 

b ἀφομοιωϑεὶς παράδειγμα τῶν ὄντων καὶ κάλλιστον, ᾧ 

τὸ πᾶν ἡγουμένῳ πειϑόμενον ἐξ ἀκοσμίας κόσμος ἐστί, 

2 οὗ, c. 19, 2 Timol. 15,5 1ὅ cf. c. 5,1.2 

1 πελατῶν Sol: πλαστῶν 6 αὐτοῦ Q 9 ἐχαλέπηνε BC 
Cor.: ἐχαλέπαινε 10 καὶ om. P! 16 πλάτων P'Q ὅτι 
om.Q 17 ὄντα del. Br. τοσοῦτον L'P 20 τὸ om. 84 ἀρε- 
τὴν λόγων: corr. Sol. (ἀρετῆς λόγον C Sint.) ϑειότερον: corr. 
Anon. 25 x«i om. Q 

15 
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πολλὴν μὲν εὐδαιμονίαν ἑαυτῷ μηχανήδεται, πολλὴν δὲ 

τοῖς πολίταις, ὅσα νῦν ἐν ἀϑυμίᾳ διοικοῦσι πρὸς ἀνάγκην s 

τῆς ἀρχῆς, ταῦτα σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ μετ᾽ εὐμε- 

γείας πατρονομούμενα παρασχών, καὶ γενόμενος βασι- 

οϑλεὺς ἐκ τυράννου. τοὺς γὰρ ἀδαμαντίνους δεσμοὺς οὐχ, 

ς ὥσπερ ὁ πατὴρ ἔλεγεν αὐτοῦ, φόβον καὶ βίαν καὶ νεῶν 

πλῆϑος εἶναι καὶ βαρβάρων μυρίανδρον φυλακήν, εὔνοιαν 

δὲ καὶ προϑυμίαν καὶ χάριν ἐγγενομένην om ἀρετῆς καὶ 

δικαιοσύνης, ἃ καίπερ ὄντα μαλακώτερα τῶν συντόνων c 

19 χαὶ σκληρῶν ἐκείνων, ἰσχυρότερα πρὸς διαμονὴν ἡγεμονίας 

ὑπάρχειν. χωρὶς δὲ τούτων ἀφιλότιμον εἶναι καὶ ἄζηλον 5 

τὸν ἄρχοντα, τὸ μὲν σῶμαϊ τι] περιττῶς ἀμπεχόμενον, καὶ 

τῇ περὶ τὴν οἴκησιν ἁβρότητι καὶ κατασκευῇ λαμπρυνό- 

μενον, ὁμιλίᾳ δὲ καὶ λόγῳ μηδὲν ὄντα τοῦ προστυχόντος 

15 σεμνότερον, μηδὲ τῆς ψυχῆς τὸ βασίλειον ἀξιοῦντα 

κεκοσμημένον ἔχειν βασιλικῶς καὶ πρεπόντως. 

11. Ταῦτα πολλάκις τοῦ Δίωνος παραινοῦντος, καὶ 

τῶν λόγων τοῦ Π]λάτωνος ἔστιν οὕστινας ὑποσπείροντος, 

ἔσχεν ἔρως τὸν Διονύσιον ὀξὺς καὶ περιμανὴς τῶν τε 

0. λόγων καὶ τῆς συνουσίας τοῦ Πλάτωνος. εὐϑὺς οὖν ὃ δ 
᾿Αϑήναζε πολλὰ μὲν ἐφοίτα γράμματα παρὰ τοῦ Διονυ- 

σίου, πολλαὶ δ᾽ ἐπισκήψεις παρὰ τοῦ Δίωνος, ἄλλαι δ᾽ 

ἐξ ᾿Ιταλίας παρὰ τῶν Πυϑαγορικῶν, διακελευομένων 

παραγενέσϑαι, καὶ νέας ψυχῆς ἐξουσίᾳ μεγάλῃ καὶ δυνά- 

| 35 uet παραφερομένης ἐπιλαβέσϑαι, καὶ κατασχεῖν ἐμβριϑε- 

-- 

β 

ὅ cf. p.142,8 17 c. 11,1—8 Plat. epist. 8, 816 c. 7, 337 d— 
329b Diog.Laert.3,91 Nep. Dio 8,1 

1 μηχανήσηται: corr. Sch. 8 σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην Q 
6 αὐτοῦ ἔλεγε α 8 ἐγγινομένην Cor. ὑπ᾽] δι’ 8 11 xol 
ἀφιλότιμον Z 12 τὸ μὲν σῶμα Sint.: τῶν uiv σώματι ἀμ- 
πεχομένῳ Madvig 18 ἀκρότητερΡ 14 παρασχόντος Q 19 καὶ 
om. P! 36 παραφερομένης Ànon.: περιφερομένης 
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3 a.367/65 0 006 λογισμοῖς. Πλάτων μὲν οὖν, ὥς φησιν αὖτός (epist. 

7,3980), ἑαυτὸν αἰσχυνϑεὶς μάλιστα, μὴ δόξειεν ἕν λόγοις 

εἶναί (vig? μόνον, ἔργου δ᾽ ἑκὼν οὐδενὸς ἂν ἅψασθαι, 

καὶ προσδοκήσας δι᾽ ἑνὸς ἀνδρὸς ὥσπερ ἡγεμονικοῦ μέρους 

ἐκκαϑαρϑέντος ὅλην ἰατρεύσειν Σικελίαν νοσοῦσαν, ὑπή- s 

e κοῦσεν. | 

4. Οἱ δὲ τῷ Δίωνι πολεμοῦντες, φοβούμενοι τὴν τοῦ 

Διονυσίου μεταβολήν, ἔπεισαν αὐτὸν ἀπὸ τῆς φυγῆς 

μεταπέμπεσϑαι Φίλιστον, ἄνδρα καὶ πεπαιδευμένον περὶ 

λόγους, καὶ τυραννικῶν ἠϑῶν ἐμπειρότατον, ὡς ἀντί- 10 

ταγμα πρὸς Π]λάτωνα καὶ φιλοσοφίαν ἐκεῖνον ἕξοντες. 

5 ὁ γὰρ δὴ Φίλιστος ἐξ ἀρχῆς τε τῇ τυραννίδι καϑισταμένῃ 10 8 

προϑυμότατον ἑαυτὸν παρέσχε, καὶ τὴν ἄκραν διε- 

φύλαξε φρουραρχῶν ἐπὶ πολὺν χρόνον. ἦν δὲ λόγος ὡς 

καὶ τῇ μητρὶ πλησιάζοι τοῦ πρεσβυτέρου Διονυσίου, 15 

fe τοῦ τυράννου μὴ παντάπασιν ἀγνοοῦντος. ἐπεὶ δὲ Ae- 

πτίνης, ἔκ γυναικὸς ἣν διαφϑείρας ἑτέρῳ συνοικοῦσαν 

ἔσχε γενομένων αὐτῷ δυοῖν ϑυγατέρων, τὴν ἑτέραν 

ἔδωκε Φιλίστῳ, μηδὲ φράσας πρὸς Διονύσιον, ὀργισϑεὶς 

ἐκεῖνος τὴν μὲν γυναῖκα [τοῦ Λεπτίνου] δήσας ἐν πέδαις 30 

καϑεῖρξε, τὸν δὲ Φίλιστον ἐξήλασε Σικελίας, φυγόντα 

παρὰ 'ξένους τινὰς eig τὸν ᾿Αδρίαν, ὅπου καὶ δοκεῖ τὰ 

πλεῖστα συνϑεῖναι τῆς ἱστορίας σχολάζων. οὐ γὰρ 

7 c. 11, 4—7 Plut. Timol. 15,9 Aen. Tact. 10, 218qq. Diod. 
15,7,3. 4 Dion. Hal. ad Pomp. 5 Cic. ad Q. fr. 2, 11,4 Nep. 
Dio 3,2 

2 μάλα Q, (τὸ μέγιστον ΓΟ ἐν λόγοις} λόγοις Sch. λόγος 
Sint. 3 τις add. Br. et Sol. ex Plat. οὐδὲ τινὸς ἂν M 
ἀνϑάψασϑαιν Zie. ex Plat. 4. & προσδοκήσας --- νοσοῦσαν] 
Plat. 828. πείσας γὰρ ἕνα μόνον ἱκανῶς πάντα ἐξειργασμένος 
ἐσοίμην ἀγαϑά 6 ἰατρεύσειν 20: ἰατρεύειν APQ 11 ἕξον- 
v ii 19 μηδὲν Steph. 20 τοῦ Λεπτίνου del. Kurtz, cf. 
imol. 1, c. 
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ἐπανῆλϑε τοῦ πρεσβυτέρου ζῶντος, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἐκείνου α. 267/66 

τελευτήν, ὥσπερ εἴρηται, κατήγαγεν αὐτὸν ὁ πρὸς Δίωνα 968 

τῶν ἄλλων φϑόνος, ὡς αὐτοῖς τε μᾶλλον ἐπιτήδειον ὄντα 

καὶ τῇ τυραννίδι βεβαιότερον. 19. οὗτος μὲν οὖν εὐϑὺς 

s κατελϑὼν διεπεφύκει τῆς τυραννίδος" τῷ δὲ Δίωνι wal 

παρ᾽ ἄλλων ἐτύγχανον οὖσαι διαβολαὶ καὶ κατηγορίαι 

πρὸς τὸν τύραννον, ὡς διειλεγμένῳ περὶ καταλύσεως τῆς 

ἀρχῆς πρός τε Θεοδότην καὶ πρὸς ἙΠρακλείδην. ἤλπιζε μὲν 9 

γὰρ ὡς ἔοικε διὰ ]λάτωνος παραγενομένου τὸ δεσποτικὸν 

10 καὶ λίαν ἄκρατον ἀφελὼν τῆς τυραννίδος, ἐμμελῆ τινα καὶ 

γόμιμον ἄρχοντα τὸν Διονύσιον καταστήσειν" εἶ δ᾽ ἄντι- s 

βαΐνοι καὶ μὴ μαλάσσοιτο, καταλύσας ἐκεῖνον ἐγνώκει τὴν b 
πολιτείαν ἀποδιδόναι Συρακοσίοις, οὖκ ἐπαινῶν μὲν 

δημοκρατίαν, πάντως δὲ βελτίω τυραννίδος ἡγούμενος τοῖς 

15 διαμαρτάνουσιν ὑγιαινούσης ἀριστοκρατίας. 

18. ᾿Εν τοιαύτῃ δὲ καταστάσει τῶν πραγμάτων ὄντων, a. 366 

Πλάτων eig Σικελίαν ἀφικόμενος, περὶ μὲν τὰς πρώτας 

ἀπαντήσεις ϑαυμαστῆς ἐτύγχανε φιλοφροσύνης καὶ τιμῆς. 

118 καὶ γὰρ ἅρμα τῶν βασιλικῶν αὐτῷ παρέστη κεκοσμημένον 53 

90 διαπρεπῶς ἀποβάντι τῆς τριήρους, καὶ ϑυσίαν ἔϑυσεν ὃ τύ- 

θανγνος, ὡς εὐτυχήματος μεγάλου τῇ ἀρχῇ προσγεγογνότος. 

αἰδὼς δὲ συμποσίων καὶ σχηματισμὸς αὐλῆς καὶ πρᾳότης sc 

αὐτοῦ τοῦ τυράννου περὶ ἕκαστα τῶν χρηματιζομένων ϑαυ- 

μαστὰς ἐνέδωκεν ἐλπίδας μεταβολῆς τοῖς πολίταις. φορὰ δέ 4 

35 τις ἦν ἐπὶ λόγους καὶ φιλοσοφίαν ἁπάντων, καὶ τὸ τυραν- 

γεῖον ὥς φασι κονιορτὸς ὑπὸ πλήϑους τῶν γεωμετρούντων 

$ Plat. epist. 7, 329 b $ Plat. epist. 3,815d. 319c Diod. 
16, 6,4 

2 ὡς προείρηται Z 12 éxsivov om. Q 98 τοῦ om. 8 
8 τοῖς πολίταις] τῆς πολιτείας Holzapfel 26 ἦν — καὶ τὸ 
om.L | 
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a.366 5 κατεῖχεν. ἡμερῶν δ᾽ ὀλίγων διαγενομένων, ϑυσία μὲν ἦν 

πάτριος ἐν τοῖς τυραγνείοις " τοῦ δὲ κήρυκος ὥσπερ εἰώϑει 

κατευξαμένου διαμένειν τὴν τυραννίδα ἀσάλευτον πολλοὺς 

χρόνους, ὃ Διονύσιος λέγεται παρεστὼς ,,00 παύσῃ“ φάναι 

6 ,Καταρώμενος ἡμῖν ;* τοῦτο κομιδῇ τοὺς περὶ τὸν Φίλιστον υ 

ἃ ἐλύπησεν, ἄμαχόν τινα τοῦ ]Π]λάτωνγνος ἡγουμένους ἔσεσϑαι 

χρόνῳ καὶ συνηϑείᾳ τὴν δύναμιν, si νῦν ἐκ συνουσίας 

ὀλίγης ἠλλοίωκεν οὕτω καὶ μεταβέβληκε τὴν γνώμην τὸ 

μειράκιον. 

14. Οὐκέτ᾽ οὖν xaÜ' ἕνα καὶ λαϑραίως ἀλλὰ πάντες :0 

ἀναφανδὸν ἐλοιδόρουν τὸν Δίωνα, λέγοντες ὡς οὐ λέληϑε 

κατεπάδων καὶ καταφαρμάσσων τῷ Πλάτωνος λόγῳ 

Διονύσιον, ὅπως ἀφέντος ἑκουσίως αὐτοῦ καὶ προεμένου 

τὴν ἀρχήν, ὑπολαβὼν εἰς τοὺς ᾿ἀριστομάχης περιστήσῃ 

παῖδας, ὧν ϑεῖός ἐστιν. ἔνιοι δὲ προσεποιοῦντο δυσχεραί- 15 

v&, εἰ πρότερον μὲν ᾿Αϑηναῖοι ναυτικαῖς καὶ πεζικαῖς 

δυνάμεσι μεγάλαις δεῦρο πλεύσαντες, ἀπώλοντο καὶ 

διεῳφϑάρησαν πρότερον ἢ λαβεῖν Συρακούσας, νυνὶ δὲ δι᾽ 

ἑνὸς σοφιστοῦ καταλύσουσι τὴν Διονυσίου τυραννίδα, 

συμπείσαντες αὐτὸν ἐκ τῶν μυρίων δορυφόρων ἀποδράντα, so 

καὶ καταλιπόντα τὰς τετρακοσίας τριήρεις καὶ τοὺς 

μυρίους ἱππεῖς καὶ τοὺς πολλάκις τοσούτους ὁπλίτας, ἐν 

"Axaónueía τὸ σιωπώμενον ἀγαϑὸν ζητεῖν, καὶ διὰ γεωμε- 

τρίας εὐδαίμονα γενέσϑαι, τὴν ἐν ἀρχῇ καὶ χρήμασι καὶ 12 

τρυφαῖς εὐδαιμονίαν Δίωνι καὶ τοῖς Δίωνος ἀδελφιδοῖς ss 

προέμενον. 

40 Diod. 16,9, 2. 70,8 Nep. Dio 5,3 Ael. v.h. 6,12 22 Plat. 
epist. 7, 833 c 

6 ἡμῶν Anon. 6 ἐλύπησεν) ἐκώλυσεν Q 7 συνουσίας P 
et L* mg.: συνηϑείας L'QZ 8 ἠλλοίωσεν QZ 8.9 τοῦ μει- 
ρακίου Br. 19 φαρμάσσων P! 19 καταλύουσι QZ 88 àxa- 
δημίαι : corr. Sint. σιωπώμενον] ϑρυλούμενον vel σιλλαινόμενον 
Sol. 26 ἀδελφοῖς Q 

e o 
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"Ex τούτων ὑποψίας πρῶτον, εἶτα καὶ φανερωτέρας 4a. 366 

ὀργῆς καὶ διαφορᾶς γενομένης, ἐκομίσϑη τις ἐπιστολὴ f 

κρύφα πρὸς Διονύσιον, ἣν ἐγεγράφει Δίων πρὸς τοὺς 

Καρχηδονίων ἐπιμελητάς, κελεύων ὅταν Διονυσίῳ περὶ 

s τῆς εἰρήνης διαλέγωνται, μὴ χωρὶς αὐτοῦ ποιήσασθαι τὴν 

ἔντευξιν, ὧς πάντα ϑησομένους ἀμεταπτώτως δι᾽ αὐτοῦ. 

ταύτην ἀναγνοὺς Διονύσιος Φιλίστῳ, καὶ μετ᾽ ἐκείνου 5 

βουλευσάμενος, ὥς φησι Τίμαιος (deest in FHG), ὑπῆλϑε 

τὸν Δίωνα πεπλασμέναις διαλύσεσι" καὶ μέτρια σκηψά- e 

10 μενος, διαλλάττεσϑαί τε φήσας, μόνον τ᾽ ἀπαγαγὼν ὑπὸ 904 
τὴν ἀκρόπολιν πρὸς τὴν ϑάλασσαν, ἔδειξε τὴν ἐπιστολὴν 

καὶ κατηγόρησεν, ὡς συνισταμένου μετὰ Καρχηδονίων 

ἐπ᾽ αὐτόν. ἀπολογεῖσϑαι δὲ βουλομένου τοῦ Δίωνος οὐκ 1 

ἀνασχόμενος, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ὡς εἶχεν ἐνϑέμενος εἰς ἀκάτιον, 

15 προσέταξε τοῖς ναύταις κομίζοντας αὐτὸν ἐκϑεῖναι περὶ 

τὴν ᾿Ιταλίαν. 

15. l'evouévov δὲ τούτου, καὶ φανέντος ὠμοῦ τοῖς 

ἀνϑρώποις, τὴν μὲν οἰκίαν τοῦ τυράννου πένϑος εἶχε 

διὰ τὰς γυναῖκας, 7) δὲ πόλις ἣ τῶν Συρακοσίων ἐπῆρτο, 

230 πράγματα νεώτερα καὶ μεταβολὴν προσδεχομένη ταχεῖαν 

ἐκ τοῦ περὶ Δίωνα ϑορύβου καὶ τῆς πρὸς τὸν τύραννον Ὁ 

ἀπιστίας τῶν ἄλλων. ἃ δὴ συνορῶν ὁ Διονύσιος καὶ 9 
δεδοικώς, τοὺς μὲν φίλους παρεμυϑεῖτο καὶ τὰς γυναῖκας, 
ὡς οὐ φυγῆς ἀλλ᾽ ἀποδημίας τῷ Δίωνι γεγενημένης, 

25 ὡς μή τι χεῖρον ὀργῇ πρὸς τὴν αὐϑάδειαν αὐτοῦ παρόντος 

ἁμαρτεῖν βιασϑείη" δύο δὲ ναῦς παραδοὺς τοῖς Δίωνος 3 

1 Plat. epist. 8, 8164. 7,329c Diod. 16, 6,4 Nep. Dio 4, 1.2 
Val. Max. 4,1 ext. 8 923 Cic. Att. 15,10 

9 δεήσεσι Q 10 μόνον μεταπαγαγὼν Q 14 ἐνθέμενος 
P*H*A*: ϑέμενος (ἐμβιβάσας Plat.) 16 περὶ Sch.: πρὸς 
16 τὴν om. ZC 17 ὁμοῦ PM^ 19 7? om. Q 20 προσδεχό- 
μενα Q 24 ἀποδημίας ὀλίγης M^ 
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a.366/5 οἰκείοις, ἐκέλευσεν ἐνϑεμένοις ὅσα βούλοιντο τῶν ἐκείγου 

χρήματα καὶ ϑεράποντας, ἀπάγειν πρὸς αὐτὸν eig ΠΠ|ελο- 

« πόνγησον. ἦν δ᾽ οὐσία μεγάλη τῷ Δίωνι καὶ σχεδόν τι 
τυραγνικὴ πομπὴ καὶ κατασκευὴ περὶ τὴν δίαιταν, ἣν 18 8. 

es οἱ φίλοι συλλαβόντες ἑκόμιζον. ἄλλα δ᾽ ἐπέμπετο πολλὰ 5 
παρὰ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν ἑταίρων, ὥστε χρημά- 

των ἕνεκα καὶ πλούτου λαμπρὸν ἐν τοῖς "EAAgow εἶναι, 

καὶ διαφανῆναι τῇ τοῦ φυγάδος εὐπορίᾳ τὴν τῆς τυραν- 

γίδος δύναμιν. 

16. Πλάτωνα δὲ Διονύσιος εὐθὺς μὲν εἰς τὴν ἀκρό- i0 

πολιν μετέστησεν, ἔντιμον αὐτῷ σχήματι ξενίας φιλ- 

ανϑρώπου φρουρὰν μηχανησάμενος, ὡς μὴ συμπλέοι 

4 Δίωνι μάρτυς ὧν ἠδίκητο. χρόνῳ δὲ καὶ συνδιαιτήσει, 

καϑάπερ ψαῦσιν ἀνϑρώπου ϑηρίον, ἐϑισϑεὶς ὑπομένειν [τε] 

τήν (0 » ὁμιλίαν αὐτοῦ καὶ τὸν λόγον, ἠράσϑη τυραννικὸν 

ἔρωτα, μόνος ἀξιῶν ὑπὸ IIAávovoc ἀντερᾶσθϑαι, καὶ ϑαυ- 

ἃ μάζεσϑαι μάλιστα πάντων, ἕτοιμος ὧν ἐπιτρέπειν τὰ 

πράγματα καὶ τὴν τυραννίδα, μὴ προτιμῶντι τὴν πρὸς 

5 Δίωνα φιλίαν τῆς πρὸς αὐτόν. ἦν οὖν τῷ llàAávow 

συμφορὰ τὸ πάϑος αὐτοῦ τοῦτο, μαινομένου καϑάπερ ol 90 

δυσέρωτες ὑπὸ ζηλοτυπίας, καὶ πολλὰς μὲν ὀργὰς ἐν ὀλί- 

γῳ χρόνῳ, πολλὰς δὲ διαλλαγὰς καὶ δεήσεις ποιουμένου 

πρὸς αὐτόν, ἀκροᾶσϑαι δὲ τῶν λόγων καὶ κοινωνεῖν τῆς 

περὶ φιλοσοφίαν πραγματείας σπουδάζοντος μὲν ὕπερ- 

φυῶς, αἰδουμένου δὲ τοὺς ἀποτρέποντας ὡς διαφϑαρη- 90 

4 σομένου. ἔν τούτῳ δὲ πολέμου τινὸς ἐμπεσόντος, ἄπο- 

μ᾿ 5 

10 c. 16 Plat. epist. 3, 316 d—3172a. 7,329c—330 b. 338a. b 
Diog. Laert. 3, 21 

1 οἰκέταις Q 6 ἑτέρων P 8 εὐφορία Q 14 ψαῦσιν 
Rei. recepi cl. mor. 768 b. 976b. 696 f. 728a: ψαύειν 14. 16 τὲ 
iranspos. Latte (del. Sch.) 20 αὐτὸ M^ Anon. καὶ μαινο- 
μένου QZ 
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πέμπει τὸν Πλάτωνα, συνϑέμενος εἰς ὥραν ἔτους μετα- a.365 

πέμψασϑαι Δίωνα. καὶ τοῦτο μὲν εὐϑὺς ἐψεύσατο, se 

τὰς δὲ προσόδους τῶν κτημάτων ἀπέπεμψεν αὐτῷ, 

ἀξιῶν Πλάτωνα συγγνῶναι περὶ τοῦ χρόνου διὰ τὸν πό- 

s Aeuov* εἰρήνης γὰρ γενομένης, τάχιστα μεταπέμψεσθαι 

τὸν Δίωνα" καὶ ἀξιοῦν αὐτὸν ἡσυχίαν ἄγειν καὶ μηδὲν 

γεωτερίζειν μηδὲ βλασφημεῖν κατ᾽ αὐτοῦ πρὸς τοὺς "EA- 

ληνας. 17. ταῦτ᾽ ἐπειρᾶτο ποιεῖν Π]λάτων, καὶ Δίωνα 

τρέψας ἐπὶ φιλοσοφίαν ἐν Ἀκαδημείᾳ συνεῖχεν. ᾧπει 

148 μὲν οὖν ἐν ἄστει παρὰ Καλλίππῳ τινὶ τῶν γνωρίμων, 

11 ἀγρὸν δὲ διαγωγῆς χάριν ἐκτήσατο, καὶ τοῦτον ὕστερον 

εἰς Σικελίαν πλέων Σπευσίππῳ δωρεὰν ἔδωκεν" à μά- 

λιστα τῶν ᾿Αϑήνησι φίλων ἐχρῆτο καὶ συνδιῃτᾶτο, βου- 

Aouévov τοῦ ]Π]λάτωνος ὁμιλίᾳ χάριν ἐχούσῃ καὶ παιδιᾶς 

15 ἐμμελοῦς κατὰ καιρὸν ἁπτομένῃ κεραννύμενον ἐφηδύ- 

γεσϑαι τοῦ Δίωνος τὸ ἦϑος. τοιοῦτος δέ τις ὃ Σπεύσιππος 

ἦν᾽ ἣἧ καὶ σκῶψαι ἀγαϑὸν αὐτὸν ἐν τοῖς Σίλλοις ὃ 

Τίμων προσηγόρευσεν (fg. 18 Wachsmuth). αὐτῷ δὲ I[Aá- s 

τωνι χορηγοῦντι παίδων χορῷ τόν τε χορὸν ἤσκησεν 

300 Δίων, καὶ τὸ δαπάνημα πᾶν ἐτέλεσε παρ᾽ ἑαυτοῦ, 

συγχωροῦντος τοῦ ]]λάτωνος τὴν τοιαύτην φιλοτιμίαν 

πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους, ὡς ἐκείνῳ μᾶλλον εὔνοιαν ἢ δόξαν 966 

αὐτῷ φέρουσαν. ἐπεφοίτα δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσιν ὃ ὁ 

Δίων, καὶ συνεσχόλαζε καὶ συνεπανηγύριζε τοῖς ἀρίστοις 

9 καὶ πολιτικωτάτοις ἀνδράσιν, οὐδὲν ἐν τῇ διαίτῃ σόλοικον 

ἐπιδεικνύμενος οὐδὲ τυραννικὸν οὐδ᾽ ἐπιτεϑρυμμένον, 

9 Athen. 11, 508e 18 Plut. Aristid. 1, 4 

1 μεταπέμψεσϑαι Harimann 8 εὐθὺς om. A 8 ἀπέπεμψεν 
P': ἀπέπεμπεν αὐτῷ del. Sint., ante μὴ προτιμῶντι p. 150, 18 
transpon. Zie. ^ 6 μεταπέμψασϑαι: corr. Anon. 6 ἀξιοῦντος 
vel -r« 4 ἀξιῶν Anon. 9 ἀκαδημίαι: corr. Sint. 16 ἐφηδύ- 
νεσϑαι Bernardakis recepi cl. Eum. 11, 1: ἀφηδύνεσϑαι 19 χορῷ] 
χορὸν P 86 ἐπιτεϑυμμένον Ruhnken 

Plut. IT, 11 [1687] 11 

e 
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ἀλλὰ σωφροσύνην καὶ ἀρετὴν καὶ ἀνδρίαν καὶ περὶ AÓ- 

τγοὺυς καὶ περὶ φιλοσοφίαν εὐσχήμονας διατριβάς. ἐφ᾽ 

οἷς εὔνοια παρὰ πάντων ἐγίνετο καὶ ζῆλος αὐτῷ, τιμαί 

s τε δημόσιαι καὶ ψηφίσματα παρὰ τῶν πόλεων. Λακε- 

δαιμόνιοι δὲ καὶ Σπαρτιάτην αὐτὸν ἐποιήσαντο, τῆς 5 

Διονυσίου καταφρονήσαντες ὀργῆς, καίπερ αὐτοῖς τότε 

"9 προϑύμως ἐπὶ τοὺς Θηβαίους συμμαχοῦντος. λέγεται δέ 

ποτε τὸν Δίωνα τοῦ Μεγαρέως Πτοιοδώρου δεόμενον 

ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐλϑεῖν" ἦν δ᾽ ὡς ἔοικε τῶν πλουσίων τις 

10 καὶ δυνατῶν ὁ Πτοιόδωρος᾽" ὄχλον οὖν ἐπὶ ϑύραις ἰδὼν 

ὁ Δίων καὶ πλῆϑος ἀσχολιῶν, καὶ δυσέντευκτον αὐτὸν καὶ 

δυσπρόσοδον, ἀπιδὼν πρὸς τοὺς φίλους, δυσχεραίνοντας 

καὶ ἀγανακτοῦντας, ,tí τοῦτον“ ἔφη ,,μεμφόμεϑα; καὶ 

γὰρ αὐτοὶ πάντως ἔν Συρακούσαις ὅμοια τούτοις ἐποιοῦμεν. 

18, Χρόνου δὲ προϊόντος, ὁ Διονύσιος ζηλοτυπῶν καὶ 15 8 

δεδοικὼς τοῦ Δίωνος τὴν παρὰ τοῖς “βλλησιν εὔνοιαν, 16 

c ἐπαύσατο τὰς προσόδους ἀποστέλλων, καὶ τὴν οὐσίαν 

5" παρέδωκεν ἰδίοις ἐπιτρόποις. βουλόμενος δὲ καὶ τὴν 

εἷς τοὺς φιλοσόφους διὰ TIAávova κακοδοξίαν ἀναμάχε- 

σϑαι, πολλοὺς συνῆγε τῶν πεπαιδεῦσϑαι δοκούντων. vo 

s φιλοτιμούμενος δ᾽ (ἐν τῷ διαλέγεσθαι περιεῖναι πάντων, 

ἠναγκάζετο τοῖς Πλάτωνος παρακούσμασι κακῶς χρῆ- 

4 σϑαι. καὶ πάλιν ἐκεῖνον ἐπόϑει, καὶ κατεγίνωσκεν αὐτὸς 

— 0 

6 Xen. hell. 7, 4, 12 8 Val. Max. 4, 1, ext. 3 15 c. 18,1 
Plat. epist. 7,345 c 18 c. 18, 2—8 Plat. epist. 7, 830 c. 383 d. 
388b—83402. 8,8317 a—e Diog. Laert. 3,92 . 18—p.153,2 Plat. 
epist. 7, 838 b. d. e 

1 ἀνδρείαν A 2 περὶ om. P! 4 an δημοσίᾳ ? 6 καὶ 
om. Z 8 Theodorum falso vocat Val. Max. δεόμενον A!: 
δεομένου 11 ἀσχόλων vel ἀσχολούντων vel ἀσχολουμένων Zie. 
14 ποιοῦμεν A Sch. (fecimus Val. Max.) 19 ἀναμαχέσασϑαι 
Cor. 91 ἐν add. Zie. 2 ἠναγκάζοντο A! 88, p. 158,1 μὴ 
χρησάμενος αὐτὸς αὐτοῦ παρόντι Q, 
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αὑτοῦ, μὴ χρησάμενος παρόντι, μηδὲ διακούσας ὅσα 

καλῶς εἶχεν. οἷα δὲ τύραννος ἔμπληκτος ἀεὶ ταῖς ἐπι- 5 

ϑυμίαις καὶ πρὸς πᾶσαν ὀξύρροπος σπουδήν, εὐϑὺς ὥρ- 

μῆσεν ἐπὶ τὸν Π]λάτωνα, καὶ πᾶσαν μηχανὴν αἴρων συν- 

s ἔπεισε τοὺς περὶ Ἀρχύταν Πυϑαγορικούς, τῶν ὁμολογου- ἃ 

μένων ἀναδόχους γενομένους καλεῖν Π]λάτωνα᾽ δι’ ἐκεί- 

vov γὰρ αὐτοῖς ἐγεγόνει φιλία καὶ ξενία τὸ πρῶτον. oí6 

δ᾽ ἔπεμψαν ᾿Αρχέδημον παρ᾽ αὐτόν᾽ ἔπεμψε δὲ καὶ Ato- a. 361 

γύσιος τριήρεις καὶ φίλους δεησομένους τοῦ llAávowoc: 

10 αὐτός τε σαφῶς καὶ διαρρήδην ἔγραψεν, ὡς οὐδὲν ἂν τ 

| γένοιτο τῶν μετρίων Δίωνι, μὴ πεισϑέντος ΠΙλάτωνος 

ἐλϑεῖν εἰς Σικελίαν, πεισϑέντος δὲ πάντα. πολλαὶ δ᾽ s 

ἀφίκοντο πρὸς Δίωνα παρὰ τῆς ἀδελφῆς καὶ γυναικὸς 

| — ἐπισκήψεις, δεῖσϑαι Π]λάτωνος ὑπακοῦσαι Διονυσίῳ καὶ 

| 15 μὴ πρόφασιν παρασχεῖν. οὕτω μὲν δή φησιν ὃ ]Π]λάτων 96 

(epist. 7, 8469) ἐλϑεῖν τὸ τρίτον εἰς τὸν πορϑμὸν τὸν 

περὶ Σικελίαν (Od. 12, 498), 

ὄφρ᾽ ἔτι τὴν ὀλοὴν ἀναμετρήσειε Χάρυβδιν. 

19. ἐλϑὼν δὲ μεγάλης μὲν αὐτὸν ἐνέπλησε χαρᾶς, 
40 μεγάλης δὲ πάλιν ἐλπίδος Σικελίαν, συνευχομένην 

καὶ συμφιλοτιμουμένην, Πλάτωνα μὲν Φιλίστου περιγε- 

γέσϑαι, φιλοσοφίαν δὲ τυραννίδος. ἦν δὲ πολλὴ μὲν 5 

τῶν γυναικῶν σπουδὴ περὶ αὐτόν, ἐξαίρετος δὲ παρὰ 

τῷ Διονυσίῳ πίστις, ἣν οὐδεὶς ἄλλος εἶχεν, ἀδιερεύνη- 

3—9 Plat. epist. 7, 3393. b. d. 3, 817b — 10—12 389b. c. 317 b 
24 cf. c. 9, 4 et ibi 1. 1. 

1 ἀκούσας Z 8 αὐτὸν] αὑτῶν Sint. 9 τριήρη Laar cl. 
Plat. 339a. 317 b 17 Σικελίαν] Σκύλλαν Sint. cl. Plat. 846 6 
18 ἀναμετρίσειξ L!P! ἐξολοϑρεύσειε Z (ἀναμετρήσαιμι Hom. et 
Plat.) 21 μὲν] δὲ vel τοῦ vel μὲν τοῦ Q 92 δὲ γὰρ Q 
98 ἐξαιρέτως AP* 

ho ds 
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E Ped Tov αὐτῷ πλησιάζειν. δωρεὰς δὲ χρημάτων πολλῶν καὶ 168 

πολλάκις, τοῦ μὲν διδόντος, τοῦ δὲ μὴ δεχομένου, παρὼν 

᾿Αρίστιππος ὃ Κυρηναῖος ἀσφαλῶς ἔφη μεγαλόψυχον 

f εἶναι Διονύσιον" αὐτοῖς μὲν γὰρ μικρὰ διδόναι πλειόνων 

δεομένοις, Πλάτωνι δὲ πολλὰ μηδὲν λαμβάνοντι. 5 
4 Μετὰ δὲ τὰς πρώτας φιλοφροσύνας ἀρξαμένου IIAá- 

τωνος ἐντυγχάνειν περὶ Δίωνος, ὑπερϑέσεις τὸ πρῶτον 

5 ἦσαν, εἶτα μέμψεις καὶ διαφοραὶ λανϑάνουσαι τοὺς ἔκτός, 

966 ἐπικρυπτομένου Διονυσίου, καὶ ταῖς ἄλλαις τὸν Π]λάτωνα 

ϑεραπείαις καὶ τιμαῖς πειρωμένου παράγειν ἀπὸ τῆς τὸ 

Δίωνος εὐνοίας, οὐδ᾽ αὐτὸν ἔν γε τοῖς πρώτοις χρόνοις 

ἀποκαλύπτοντα τὴν ἀπιστίαν αὐτοῦ καὶ ψευδολογίαν, 

e ἀλλ᾽ ἐγκαρτεροῦντα καὶ σχηματιζόμενον. οὕτω δὲ δια- 

κειμένων πρὸς ἀλλήλους καὶ λανϑάνειν πάντας οἰομένων, 

“Ελίκων ὁ Κυζικηνός, εἷς τῶν Πλάτωνος συνήϑων, ἡλίου 15 

προεῖπεν ἔκλειψιν" καὶ γενομένης ὡς προεῖπε, ϑαυ- 

μασϑεὶς ὑπὸ τοῦ τυράννου, δωρεὰν ἔλαβεν ἀργυρίου 

τ τάλαντον. ᾿Αρίστιππος δὲ παίζων πρὸς τοὺς ἄλλους φιλο- 

σόφους ἔφη τι καὶ αὐτὸς ἔχειν τῶν παραδόξων προει- 

b πεῖν" ἐκείνων δὲ φράσαι δεομένων, ,,προλέγω τοίνυν“ 30. 
εἶπεν ,,ὀὐλίγου χρόνου Πλάτωνα καὶ Διονύσιον ἐχϑροὺς 

s γενησομένους.’ τέλος δὲ τὴν μὲν οὐσίαν τοῦ Δίωνος ὃ 

Διονύσιος ἐπώλει, καὶ τὰ χρήματα κατεῖχε, Πλάτωνα 

δ᾽ ἐν τῷ περὶ τὴν oixíav κήπῳ διαιτώμενον sig τοὺς 

μισϑοφόρους μετέστησε, πάλαι μισοῦντας αὐτὸν καὶ 5 

ὅ---18 Plat. epist. 7, 346 8---848 ἃ. 8,517 6---8318 ἃ 15 —18 cf. 
[Plat.] epist. 18,360 b. d Plut. mor. 463 c. 633b 22 Plat. epist. 
7,947 d.e. 349e. 3502. 8, 818 ἃ. b 24 Plat. epist. 7, 347a. 
9848 c. 349d 

4 post μικρὰ add. ἀστεῖον 6, αἰτοῦσι ZC 7 ὑπερϑήσεις Z 
12 ἀποκαλύπτων Q 18 διακείμενον Z 39.93 ὁ Διονύσιος 
om. Q 
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ζητοῦντας ἀνελεῖν, ὡς πείϑοντα Διονύσιον ἀφεῖναι τὴν a 360 

τυραννίδα καὶ ζῆν ἀδορυφόρητον. 20. ἐν τοιούτῳ δὲ 

κινδύνῳ γενομένου τοῦ ll[Aávovoc, οἱ περὶ ᾿Αρχύταν 

πυϑόμενοι ταχὺ πέμπουσι πρεσβείαν καὶ τριακόντορον, 

s ἀπαιτοῦντες τὸν ἄνδρα παρὰ Διονυσίου καὶ λέγοντες, ὡς 

αὐτοὺς λαβὼν ἀναδόχους τῆς ἀσφαλείας πλεύσειεν εἰς 

178 Συρακούσας. ἀπολεγομένου δὲ τοῦ Διονυσίου τὴν ἔχϑραν 

᾿ἑστιάσεσι καὶ φιλοφροσύναις περὶ τὴν προπομπήν, ἕν δέ τι 

προαχϑέντος πρὸς αὐτὸν τοιοῦτον εἰπεῖν" ,,Ἶ που Π]λάτων 

τὸ πολλὰ καὶ δεινὰ κατηγορήσεις ἡμῶν πρὸς τοὺς συμφιλοσο- 

φοῦντας,“’ ὑπομειδιάσας ἐκεῖνος ἀπεκρίνατο" ,,μὴ τοσαύτη 

λόγων ἐν ᾿Ακαδημείᾳ γένοιτο σπάνις, ὥστε σοῦ τινὰ 

μνημονεῦσαι“. τοιαύτην μὲν τὴν ἀποστολὴν τοῦ ITAávovoc 

γενέσϑαι λέγουσιν" οὐ μέντοι τὰ Πλάτωνος αὐτοῦ πάνυ 

τ τούτοις συνάδει. 

t 0 

e 

P» 

91. Δίων δὲ xoi τούτοις ἐχαλέπαινε, καὶ μετ᾽ ὀλί- 

γον χρόνον ἐξεπολεμώϑη παντάπασι, πυϑόμενος τὸ περὶ ἃ 

τὴν γυναῖκα, περὶ οὗ καὶ llAávov ἠνίξατο γράφων 

πρὸς Διονύσιον (epist. 18, 8626). ἦν δὲ τοιοῦτον. μετὰ τὴν 9 

"0 ἐκβολὴν τοῦ Δίωνος ἀποπέμπων lIlAóvova Διονύσιος 

ἐκέλευσεν αὐτοῦ δι’ ἀπορρήτων πυϑέσϑαι, μή τι κωλύοι 

τὴν γυναῖκα πρὸς γάμον ἑτέρῳ δοϑῆναι" καὶ γὰρ᾽ ἦν 3 

λόγος, εἴτ᾽ ἀληϑὴς εἴτε συντεϑεὶς ὑπὸ τῶν Δίωνα μι- 

σούντων, ὡς οὐ xa ἡδονὴν ὃ γάμος εἴη Δίωνι γεγονώς, 

95 οὐδ᾽ εὐάρμοστος ἣ πρὸς τὴν γυναῖκα συμβίωσις. ὡς οὖν 4 

2—7 Plat. epist. 7, 340 ἃ. 350a—c 9 cf. Diog. Laert. 3, 21 
14 cf. 1.1, ad v. 2—7 

1 ξητοῦντας] αἰτοῦντας Q 2 δὲ om. A 3 τοῦ om. P! 
7 ἀπολεγομένου Z: ἀπολογουμένου 8 ταῖς περὶ Rei. 9 πρὸς 
αὐτὸν €: ὡς αὐτὸν cet. αὐτῷ Cor. 10 φιλοσοφοῦντας P! 
12 ἀχκαδημίαι: corr. Sint. 23 τῶν] τὸν 1, 25 ἡ om. QZ 



156 " IIAOTTAPXOT 

a.360 ἧκεν ὃ llAávrov ᾿Αϑήναζε, xai τῷ Δίωνι περὶ πάντων 
6 ἐνέτυχε, γράφει πρὸς τὸν τύραννον ἐπιστολήν, τὰ μὲν ἄλλα 

σαφῶς πᾶσιν, αὐτὸ δὲ τοῦτο μόνῳ γνώριμον ἐκείνῳ 

φράζουσαν, ὡς διαλεχϑείη Δίωνι περὶ τοῦ πράγματος 

ἐκείνου, καὶ σφόδρα δῆλος εἴη χαλεπαίνων (dv», εἶ τοῦτο 5 

5 Διονύσιος ἐξεργάσαιτο. καὶ τότε μὲν ἔτι πολλῶν ἐλπίδων 

οὐσῶν πρὸς τὰς διαλύσεις, οὐδὲν ἔπραξε περὶ τὴν ἀδελφὴν 

νεώτερον, ἀλλ᾽ εἴα μένειν αὐτὴν μετὰ τοῦ παιδίου τοῦ 

e Δίωνος oixotoav. ἐπεὶ δὲ παντάπασιν ἀσυμβάτως εἶχε, 

καὶ Πλάτων αὖϑις ἐλϑὼν ἀπεπέμφϑη πρὸς ἀπέχϑειαν, 10 

οὕτω τὴν Αρετὴν ἄκουσαν ἑνὶ τῶν φίλων Τιμοκράτει 

δίδωσιν, οὐ μιμησάμενος τὴν κατά γε τοῦτο τοῦ πατρὸς 

ἔτ ἐπιείκειαν. ἐγεγόνει γὰρ ὡς ἔοικε κἀκείνῳ ΠΠΙολύξενος 188 

ὃ τὴν ἀδελφὴν ἔχων αὐτοῦ Θέστην πολέμιος " ἀποδράντος 

οὖν αὐτοῦ διὰ φόβον καὶ φυγόντος ἐκ Σικελίας, μετα- 15 — 

πεμψάμενος juro τὴν ἀδελφήν, ὅτι συνειδυῖα τὴν 

s φυγὴν τοῦ ἀνδρὸς οὐ κατεῖπε πρὸς αὐτόν. y δ᾽ dvex- 
πλήκτως καὶ νὴ AC ἀφόβως, ,εἶϑ᾽ οὕτω σοι δοκῶ Διονύσιε 

φαύλη γυνὴ γεγονέναι καὶ ἄνανδρος, ὥστε προγνοῦσα 

τὴν φυγὴν τοῦ ἀνδρὸς οὐκ ἂν συνεκπλεῦσαι καὶ μετασχεῖν 30 

967 τῆς αὐτῆς τύχης; ἀλλ᾽ οὐ προέγνων᾽ ἐπεὶ καλῶς εἶχέ uot — | 

μᾶλλον lloAvíévov γυναῖκα φεύγοντος ἢ σοῦ τυραν- 

ο γοῦντος ἀδελφὴν λέγεσθαι.“ ταῦτα τῆς Θέστης παρρη- 

σιασαμένης, ϑαυμάσαι λέγουσι τὸν τύραννον" ἐϑαύμασαν 

δὲ καὶ οἱ Συρακόσιοι τὴν ἀρετὴν τῆς γυναικός, ὥστε 25. 

9 Ael. v. h. 12, 47 Nep. Dio 4, 8. 6,2 18. Diod. 13, 96, 3 al. 

2 ἔτυχε α 8 τοῦτο μόνῳ Anon.: τοῦτο μόνον LP*ZC τοῦτο 
P'V^ μόνον τοῦτο ΒΜ γνωρίμως Rei. 4 δίων A! b ἂν 
add. Zie. cl. Plat. (καί μοι ἔδοκει οὐκ ἠρέμα ἂν ἄχϑεσθϑαι εἰ 
γίγνοιτο); χαλεπανῶν Ri. 9 ἀσυμβάντως L'P! 10 ἐπέμφϑη Ζ 
11 ἀρέτην Sint. 14 αὐτοῦ ἔχων P!Q 15 αὐτῶ P φόβον] 
τοῦ πολέμου, 171 οὐκαπεῖπε P! 18 οὕτως LP!QZ 20 μετα- 
πλεῦσαι 6, 25 καὶ om. P! 



AIQN 21,4—922,6 151 

καὶ μετὰ τὴν κατάλυσιν τῆς τυραννίδος ἐκείνῃ τιμὴν xai 
θεραπείαν βασιλικὴν ὑπάρχειν, ἀπρθανούσηβ δὲ δημοσίᾳ 
πρὸς τὴν ταφὴν ἐπακολουϑῆσαι τοὺς πολίτας. ταῦτα μὲν 

οὖν οὐκ ἄχρηστον ἔχει τὴν παρέκβασιν. 

s  92.'0 δὲ Δίων ἐντεῦϑεν ἤδη τρέπεται πρὸς πόλεμον, 

αὐτοῦ μὲν Πλάτωνος ἐκποδὼν ἱσταμένου Óv αἰδῶ τῆς 

πρὸς Διονύσιον ξενίας καὶ γῆρας, Σπευσίππου δὲ καὶ τῶν Ὁ 

ἄλλων ἑταίρων τῷ Δίωνι συλλαμβανόντων καὶ παρακε- 

λευομένων ἐλευϑεροῦν Σικελίαν, χεῖρας ὀρέγουσαν αὐτῷ 

10 καὶ προϑύμως ὑποδεχομένην. ὅτε γὰρ ὃν Συρακούσαις 

Πλάτων διέτριβεν, oi περὶ Σπεύσιππον ὡς ἔοικε μᾶλλον 
ἀναμειγνύμενοι τοῖς ἀνϑρώποις, κατεμάνϑανον τὴν διά- 

γοιαν αὐτῶν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἐφοβοῦντο τὴν παρρησίαν, 

ὡς διάπειραν οὖσαν ὑπὸ τοῦ τυράνγου, χρόνῳ δ᾽ ἐπίστευ- 

15 σαν. Ó γὰρ αὐτὸς ἦν παρὰ πάντων λόγος, δεομένων καὶ 

παρακελευομένων ἐλϑεῖν Δίωνα μὴ ναῦς ἔχοντα μηδ᾽ ὅπλί- 

τας μηδ᾽ ἵππους, ἀλλ᾽ αὐτὸν εἰς ὑπηρετικὸν ἐμβάντα χρῆσαι c 

τὸ σῶμα καὶ τοὔνομα Σικελιώταις ἐπὶ τὸν Διονύσιον. 
198 ταῦτα τῶν περὶ Σπεύσιππον ἀγγελλόντων, ἐπιρρωσϑεὶς 4 

0 ἐξενολόγει κρύφα καὶ δι’ ἑτέρων, ἐπικρυπτόμενος τὴν 

διάνοιαν. συνέπραττον δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν πολλοὶ καὶ s 

τῶν φιλοσόφων, ὅ τε Κύπριος Εὔδημος, εἰς ὃν ᾿Δριστοτέλης 

(fg. 97 R.) ἀποϑανόντα τὸν περὶ ψυχῆς διάλογον ἐποίησε, 

καὶ Τιμωνίδης ó Λευκάδιος. συνέστησαν δὲ καὶ Μιλτᾶν e 

:» αὐτῷ τὸν Θεσσαλόν, ἄνδρα μάντιν καὶ μετεσχηκότα τῆς 

t5 

e 

$ c. 22, 1—3 Plat. epist. 7, 860 "--α Ael. v. ἢ. 8, 17 Socr. 
epist. 36 Aristot. ^w 6, 131224 Cie. de or. 8,189 19 Diod. 
16,6,6 Nep. Dio 5,1.2 

2 βασιλικὴν ϑεραπείαν Q, 6 μὲν] δ A — ἐμποδὼν A*P? 
8 ἑτέρων P! 10 Ed ΑΕΗ Sch, 19 ἀναγγελόντων P! 
24 eni corr. Rei. et p. 159, 17. 22 0 αὐτῷ — μετεσχηκότα 
om 
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τὲν ᾿Ακαδημείᾳ διατριβῆς. τῶν δ᾽ ὑπὸ τοῦ τυράννου 

πεφυγαδευμένων, οὐ μεῖον ἢ χιλίων ὄντων, πέντε καὶ 

d εἴκοσι μόνοι τῆς στρατείας ἐκοινώνησαν, οἱ δ᾽ ἄλλοι 

προὔδοσαν ἀποδειλιάσαντες. 

«3528 ρμητήριον δ᾽ ἦν ἡ Ζακυνϑίων νῆσος, sig ἣν oí s 

στρατιῶται συνελέγησαν, ὀκτακοσίων ἐλάττους γενό- 

μενοι, γνώριμοι δὲ πάντες ἔκ πολλῶν καὶ μεγάλων 

στρατειῶν, καὶ τοῖς σώμασιν ἠσκημένοι διαφερόντως, 

ἐμπειρίᾳ δὲ καὶ τόλμῃ πολὺ πάντων χράτιστοι, καὶ 

δυνάμενοι πλῆϑος ὅσον ἤλπιζεν ἕξειν ὃν Σικελίᾳ Δίων το 

ὑπεκκαῦσαι καὶ συνεξορμῆσαι πρὸς ἀλκήν. 38. o$- 

τοι τὸ μὲν πρῶτον ἀκούσαντες &mi Διονύσιον καὶ Σι- 

κελίαν αἴρεσϑαι τὸν στόλον, ἐξεπλάγησαν καὶ κατέγνω - 

σαν ὡς ὀργῆς τινος παραφροσύνῃ καὶ μανίᾳ τοῦ Δίω- 

γος ἢ χρηστῶν ἐλπίδων ἀπορίᾳ διπτοῦντος ἑαυτὸν εἷς i5 

e ἀπεγνωσμένας πράξεις, καὶ τοῖς ἑαυτῶν ἡγεμόσι καὶ 

ξενολόγοις ὠργίζοντο, μὴ προειποῦσιν εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς 

» τὸν πόλεμον. ἐπεὶ δὲ Δίων τῷ λόγῳ và σαϑρὰ τῆς τυραν- 

γίδος ἐπεξιὼν ἐδίδασκεν, ὡς οὐ στρατιώτας ἀλλὰ μᾶλλον 

ἡγεμόνας αὐτοὺς κομίζοι Συρακοσίων καὶ τῶν ἄλλων 30 

Σικελιωτῶν, πάλαι πρὸς ἀπόστασιν ἑτοίμων ὑπαρχόντων, 

μετὰ δὲ τὸν Δίωνα διαλεχϑέντος αὐτοῖς ᾿Αλκιμένους, ὃς 

πρῶτος ὧν ᾿Αχαιῶν δόξῃ καὶ γένει συνεστράτευεν, 

s ἐπείσϑησαν. ἦν μὲν οὖν ϑέρους ἀκμή, καὶ κατεῖχον 

ἐτησίαι τὸ πέλαγος, ἡ δὲ σελήνη διχομηνίαν ἦγε" τῷ δ᾽ 5 

Ε᾿Απόλλωνι ϑυσίαν μεγαλοπρεπῆ παρασκευάσας ὁ Δίων 30 8 

1 Diod. 16,10, ὅ. 9,5 Ael. v. h. 4,8 Aristot. rhet. ad Al. 9, 
1499 b 15 

1 ἀκαδημίαι: corr. Sint. 8 στρατειῶν Steph.: στρατιῶν 
ZCL'P? στρατιωτῶν L'P! στρατηγῶν Q 1270 0m. AP 18 ci- 
ρεσϑαι) ἐρεῖσϑαιν vel αἰρεῖσϑαι A! 16. 16 εἰς --- ἑαυτῶν om.L! 
18 πολέμιον Rei. 91 ἑτοιμῶς L! 
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ἐπόμπευσε μετὰ τῶν στρατιωτῶν, κεκοσμημένων ταῖς a 357 

πανοπλίαις πρὸς τὸ ἱερόν" καὶ μετὰ τὴν ϑυσίαν ἔν τῷ « 

σταδίῳ τῶν Ζακυνϑίων κατακλιϑέντας αὐτοὺς εἱστία, 

ϑαυμάζοντας ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν ἐκπωμάτων καὶ 

5 τραπεζῶν ὑπερβάλλουσαν ἰδιωτικὸν πλοῦτον λαμπρό- 

τητα, καὶ λογιζομένους ὅτι παρηκμακὼς ἀνὴρ ἤδη καὶ 

τοσαύτης εὐπορίας κύριος οὐκ ἂν ἐπιχειροίη παρα- 968 

βόλοις πράγμασι χωρὶς ἐλπίδος βεβαίου καὶ φίλων 

ἐνδιδόντων ἐκεῖϑεν αὐτῷ τὰς πλείστας καὶ μεγίστας 

10 ἀφορμάς. 

94, Μετὰ δὲ τὰς σπονδὰς καὶ τὰς νενομισμένας 

κατευχὰς ἐξέλιστεν ἣ σελήνη. καὶ τοῖς μὲν περὶ τὸν ὅ. ,ἄ"σ' 
Δίωνα ϑαυμαστὸν οὐδὲν ἦν, λογιζομένοις τὰς ἔκλεισπτι- 

κὰς περιόδους, καὶ τὴν γινομένην τοῦ σπκιάσματος ἀπάν- 

15 Toiv πρὸς τὴν σελήνην, καὶ τῆς γῆς τὴν ἀντίφραξιν 

πρὸς τὸν ἥλιον. ἐπεὶ δὲ τοῖς στρατιώταις διαταραχϑεῖσιν » 

ἔδει τινὸς παρηγορίας, Μιλτᾶς ὁ μάντις ἔν μέσῳ κατα- 

στάς, ἐκέλευε ϑαρρεῖν αὐτοὺς καὶ προσδοκᾶν τὰ κρά- 

τιστα᾿ σημαίνειν γὰρ τὸ δαιμόνιον ἔκλειψίν τινος τῶν s 

50) vOv ἐπιφανῶν᾽ ἐπιφανέστερον δὲ μηδὲν εἶναι τῆς Διο- b 

γυσίου τυραννίδος, ἧς τὸ λαμπρὸν ἀποσβέσειν ἐκείνους, 

εὐθὺς ἁψαμένους Σικελίας. τοῦτο μὲν οὖν ὃ Μιλτᾶς εἰς « 

μέσον ἐξέϑηπε πᾶσι" τὸ δὲ τῶν μελισσῶν, αἵ περὶ τὰ 

πλοῖα τοῦ Δίωνος ὥφϑησαν ἑσμὸν λαμβάνουσαι κατὰ 

"πρύμναν, ἰδίᾳ πρὸς αὐτὸν καὶ τοὺς φίλους ἔφραζε δε- 

| διέναι, μὴ καλαὶ μὲν αἱ πράξεις αὐτοῦ γένωνται, χρόνον δ᾽ 

ὀλίγον ἀνϑήσασαι μαρανϑῶσι. 

Λέγεται δὲ καὶ τῷ Διονυσίῳ πολλὰ τερατώδη παρὰ s 

11 Plut. Nic. 23, 6 Quintil. 1, 10, 48 

ΤῊ: ὑπερβάλλουσα L' ἰδιωτικῶν πλούτων 6 ὁ ἀνὴρ AP? 
15 rjv? om. P! 18 ἐκέλευσε CH* 19 τινος Cor.: τινὰ 
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a.357 € τοῦ δαιμονίου γενέσϑαι σημεῖα. ἀετὸς μὲν γὰρ ἁρπάσας 

δοράτιόν τινος τῶν δορυφόρων, ἀράμενος ὑψοῦ καὶ φέρων 

οἵ ἀφῆκεν εἰς τὸν Dv0óv: y) δὲ προσκλύζουσα πρὸς τὴν 

ἀκρόπολιν ϑάλασσα μίαν ἡμέραν τὸ ὕδωρ γλυκὺ καὶ 
πότιμον παρέσχεν, ὥστε γευσαμένοις πᾶσι κατάδηλον 31 5 

8 εἶναι. χοῖροι δ᾽ ἐτέχϑησαν αὐτῷ, τῶν μὲν ἄλλων οὐδενὸς ς 

9 ἐνδεεῖς μορίων, ὦτα δ᾽ οὐκ ἔχοντες. ἀπεφαίνοντο δ᾽ oí 

μάντεις, τοῦτο μὲν ἀποστάσεως καὶ ἀπειϑείας εἶναι 

σημεῖον, ὡς οὐκέτι τῶν πολιτῶν ἀκουσομένων τῆς 

τυραννίδος, τὴν δὲ γλυκύτητα τῆς ϑαλάσσης μεταβολὴν 10 

καιρῶν ἀνιαρῶν καὶ πονηρῶν cic πράγματα χρηστὰ φέρειν 

10 Συρακοσίοις. ἀετὸς δὲ ϑεράπων Διός, λόγχη δὲ παρά- 

o"nuov ἀρχῆς καὶ δυναστείας" ἀφανισμὸν οὖν καὶ κατά- 

ἃ λυσιν τῇ τυραννίδι δηλοῦν τὸν τῶν ϑεῶν μέγιστον. 

ταῦτα μὲν οὖν Θεόπομσος ἱστόρηκε (FGrHist ΤΙ 606). Ὁ 

295. Τοὺς δὲ στρατιώτας τοῦ Δίωνος ἐξεδέξαντο 

στρογγύλαι δύο ναῦς, τρίτον δὲ πλοῖον οὐ μέγα καὶ δύο 

» τριακόντοροι παρηκολούϑουν. ὅπλα δέ, χωρὶς ὧν εἶχον 

oí στρατιῶται, δισχιλίας μὲν ἐκόμιζεν ἀσπίδας, βέλη 

δὲ καὶ δόρατα πολλά, καὶ πλῆϑος ἐφοδίων ἄφϑονον, s 

ὅπως ἐπιλίπῃ μηδὲν αὐτοὺς ποντοποροῦντας, ἅτε δὴ τὸ 

σύμπαν ἐπὶ πνεύμασι καὶ ϑαλάσσῃ πεποιημένους τὸν 

πλοῦν, διὰ τὸ τὴν γῆν φοβεῖσϑαι καὶ πυνϑάνεσϑαι Φί- 

s λίστον ἔν "Ianvyía ναυλοχοῦντα παραφυλάττειν. ἀραιῷ 

δὲ καὶ μαλακῷ πνεύματι πλεύσαντες ἡμέρας δώδεκα, τῇ 90 

e τρισκαιδεκάτῃ κατὰ Πάχυνον ἦσαν, ἄκραν τῆς Σικελίας. 

16 Diod. 16,6, ὅ. 9,1—4 Demosth. 20,102 Nep. Dio 5,3 

4 γλυκὺ καὶ πότιμον τὸ ὕδωρ Qj γλ. x. πότ. παρέσχε τὸ 00. € 
9 ἀκουσομένου L! 12 roig συρακ. Q 18 οὖ" δὲ Q 
14 δηλοῦν QZ: δουλεύειν 1,1 βουλεύειν PL* 16 τοῦ PQM^: τοὺς 
17 νῆες 6 19 δισχίλια Ῥ' 21 ἐπιλείπη Ῥ' 99 πεποιη- 
μένοις: corr. Vule. ποιουμένους Cor. | 
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καὶ Πρῶτος μὲν ὃ κυβερνήτης κατὰ τάχος ἐκέλευσεν 4 a.357 

ἀποβαίνειν, ὡς ἂν ἀποσπασϑῶσι τῆς γῆς καὶ τὴν ἄκραν 

ἑκόντες ἀφῶσι, πολλὰς ἡμέρας καὶ νύκτας ἐν τῷ πελάγει 

τριβησομένους, ὥρᾳ ϑέρους νότον περιμένοντας. Δίων s 

5 δὲ τὴν ἐγγὺς τῶν πολεμίων ἀπόβασιν δεδιώς, καὶ τῶν 

πρόσω μᾶλλον ἅψασϑαι βουλόμενος, παρέπλευσε τὸν 

Πάχυνον. ἔκ δὲ τούτου τραχὺς μὲν ἀπαρκτίας ἐπιπε- ς 

σών, ἤλαυνε πολλῷ κλύδωνι τὰς ναῦς ἀπὸ τῆς Σικελίας, 

ἀστραπαὶ δὲ καὶ βρονταὶ φανέντος Αρκτούρου συμπε- 

10 σοῦσαι, πολὺν ἐξ οὐρανοῦ χειμῶνα καὶ ῥαγδαῖον ὄμβρον 
228 ἐξέχεαν' ᾧ τῶν ναυτῶν συνταραχϑέντων, καὶ πλάνης τῇ 

γενομένης, καϑορῶσιν αἰφνίδιον ὑπὸ τοῦ κύματος ὠϑου- 

μένας τὰς ναῦς ἐπὶ τὴν πρὸς Λιβύῃ Κέρκιναν, fj μάλιστα 

κρημνώδης ἀπήντα καὶ τραχεῖα προσφερομένοις αὐτοῖς 

15 7] νῆσος. μικρὸν οὖν δεήσαντες ἐκριφῆναι καὶ συντρι- s 

βῆναι περὶ τὰς πέτρας, ἐβιάζοντο πρὸς κοντὸν παραφε- 

οόμενοι μόλις, ἕως ὃ χειμὼν ἐλώφησε, καὶ πλοίῳ συντυ- 

χόντες ἔγνωσαν ἐπὶ ταῖς καλουμέναις κεφαλαῖς τῆς με- 969 

γάλης Σύρτεως ὄντες. ἀϑυμοῦσι δ᾽ αὐτοῖς πρὸς τὴν γα- 9 

a9 λήνην καὶ διαφερομένοις, αὔραν τινὰ κατέσπειρεν ἣ χώρα 

γότιον, οὐ πάνυ προσδεχομένοις νότον οὐδὲ πιστεύουσι, 

τῇ μεταβολῇ. κατὰ μικρὸν δὲ δωννυμένου τοῦ πνεύ- 10 

ματος καὶ μέγεϑος λαμβάνοντος, ἐκτείναντες ὅσον ἦν 

ἱστίων, καὶ προσευξάμενοι τοῖς ϑεοῖς, πελάγιοι πρὸς τὴν 

» Σικελίαν ἔφευγον ἀπὸ τῆς Λιβύης" καὶ ϑέοντες ἐλαφρῶς, 1 

πεμπταῖοι κατὰ Μίνῳαν ὡρμίσαντο, πολισμάτιον ἐν τῇ 
Σικελίᾳ τῆς Καρχηδονίων ἐπικρατείας. 

2 ἀν μὴ AP? 7 ἀπαρκίας L! 18 λιβύη P'A?: λιβύην 
14 προφερομένοις À — 16 ἐκβιάξοντοῬ πρὸς τὸ αὶ 17 μόλις] 
μᾶλλον Ζ 18 κεφαλαῖς om. P! 91 νότον del. Zie. 24 ἱσ- 
tío» Rei.: ἱστίον APZ ἱστία Q 25 ἔσπευδον Zie. 26 inter 
μίνωαν et μινώαν fluctuant codd. ὡρμήσαντο P! 
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X Ἔτυχε δὲ παρὼν ὃ Καρχηδόνιος ἄρχων Σύναλος ἔν τῷ 

χωρίῳ, ξένος àv καὶ φίλος Δίωνος, ἀγνοῶν δὲ τὴν παρ- 

ουσίαν αὐτοῦ καὶ τὸν στόλον, ἐπειρᾶτο κωλύειν τοὺς 

13 στρατιώτας ἀποβαίνοντας. οἱ δὲ μετὰ τῶν ὅπλων ἐκδρα- 

μόντες, ἀπέκτειναν μὲν οὐδένα, ἀπειρήκει γὰρ ὃ Δίων s 

διὰ τὴν οὖσαν αὐτῷ φιλίαν πρὸς τὸν Καρχηδόνιον, φεύ- 

14 γουσι δὲ συνεισπεσόντες, αἱροῦσι τὸ χωρίον. ὡς Ó 

ἀπήντησαν ἀλλήλοις οἱ ἡγεμόνες καὶ ἠσπάσαντο, Δίων 

μὲν ἀπέδωκε τὴν πόλιν Συνάλῳ, οὐδὲν ἀδικήσας, Σύναλος 

δὲ τοὺς στρατιώτας ἐξένιζε, καὶ συμπαρεσκεύαζεν ὧν 10 

Δίων ἐδεῖτο. 

26. Μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐϑάρρυνε τὸ συμβεβηκὸς 

e αὐτομάτως περὶ τὴν ἀποδημίαν τοῦ Διονυσίου" νεωστὶ 

yàp ἐχκπεπλευκὼς ἐτύγχανεν ὀγδοήκοντα ναυσὶν εἰς τὴν 

3 ᾿Ιταλίαν. διὸ καὶ τοῦ Δίωνος παρακαλοῦντος ἐνταῦϑα 15 

τοὺς στρατιώτας ἀναλαμβάνειν, πολὺν χρόνον &v τῇ ϑα- 

λάσσῃ κεκακωμένους, οὐχ ὑπέμειναν, αὐτοὶ σπεύδοντες 23 8 

ἁρπάσαι τὸν καιρόν, ἀλλ᾽ ἐκέλευον ἡγεῖσϑαι τὸν Δίωνα 

8 πρὸς τὰς Συρακούσας. ἀποσκευασάμεγος οὖν τὰ περι- 

όντα τῶν ὅπλων καὶ τῶν φορτίων ἐκεῖ, καὶ τοῦ Συνάλου 30 

δεηϑεὶς ὅταν ἢ καιρὸς ἀποστεῖλαι πρὸς αὐτόν, ἐβάδιζεν 

4 ἐπὶ τὰς Συρακούσας. πορευομένῳ δ᾽ αὐτῷ πρῶτον μὲν 

᾿Ακραγαντίνων προσεχώρησαν ἱππεῖς διακόσιοι τῶν περὶ 

d τὸ "Exvouov οἷκούντων, μετὰ δὲ τούτους ] ελῷοι. 
5. Ταχὺ δὲ τῆς φήμης διαδραμούσης εἰς Συρακούσας, ss 

Τιμοκράτης, ὁ τῇ Δίωνος γυναικὶ συνοικῶν [Διονυσίου 

1 Diod. 16, 9, 4 12 c. 20,1---ά Diod. 16,9,5.6. 10,2 Nep. 
Dio 5,4 

1 Πάραλος Diod. 7 αἴρουσι PZ 9 μηδὲν Sint. propt. 
hiatum; praestat transponere τὴν πόλιν post Συνάλῳ aut Συνάλῳ 
delere 10 παρεσκεύαζεν Z 12 συμβεβηκὼς Z 21 ἀποστα- 
Ava, Q — 94 τὸν Énvouov Z 86 Διονυσίου ἀδελφῇ del. Sint. 
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ἀδελφῇ], τῶν (ὃ) ἀπολελειμμένων ἐν τῇ πόλει φίλων προ- a. 357 

εστώς, ἐκπέμπει κατὰ τάχος ἄγγελον τῷ Διονυσίῳ, γράμ- 

ματα κομίζοντα περὶ τῆς Δίωνος ἀφίξεως. αὐτὸς δὲ τοῖς 6. 

κατὰ τὴν πόλιν προσεῖχε ϑορύβοις καὶ κινήμασιν, ἔπηρ- 

s μένων μὲν πάντων, διὰ δ᾽ ἀπιστίαν ἔτι καὶ φόβον ἥσυ- 

χαζόντων. τῷ δὲ πεμφϑέντι γραμματοφόρῳ τύχη τις 

συμπίπτει παράλογος. διαπλεύσας γὰρ εἷς τὴν ᾿Ιταλίαν, 

καὶ τὴν Ῥηγίνην διελϑών, ἐπειγόμενος εἰς Καυλωνίαν 

πρὸς Διονύσιον, ἀπήντησέ τινι τῶν συνήϑων, ἱερεῖον e 

10 γεωστὲ τεϑυμένον κομίζοντι. καὶ λαβὼν παρ᾽ αὐτοῦ 

μοῖραν τῶν κρεῶν, ἐχώρει σπουδῇ. τῆς δὲ νυκτὸς μέρος 

ὁδεύσας, καὶ μικρὸν ἀποδαρϑεῖν ὑπὸ κόπου βιασϑείς, 

ὡς εἶχε παρὰ τὴν ὁδὸν ἐν ὕλῃ τινὲ κατέκλινεν ἑαυτόν. 

πρὸς δὲ τὴν ὀσμὴν λύκος ἐπελϑών, καὶ λαβόμενος τῶν 9 

15 χρεῶν ἀναδεδεμένων ἔκ τῆς πήρας, ᾧχετο φέρων ἅμα 

σὺν αὐτοῖς τὴν πήραν, ἔν jj τὰς ἐπιστολὰς ὃ ἄνϑρωπος 

εἶχεν. ὡς δὲ διεγερϑεὶς ἤσϑετο, καὶ πολλὰ μάτην πλα- 10 

γηϑεὶς καὶ διώξας οὐχ εὗρεν, ἔγνω μὴ πορεύεσϑαι δίχα 

τῶν γραμμάτων πρὸς τὸν τύραννον, ἀλλ᾽ ἀποδρὰς ἔκ- 

. $9 ποδὼν γεγέσϑαι. 

- 

oo 

"5 

24. Διονύσιος μὲν οὖν ὀψὲ xai παρ᾽ ἑτέρων ἔμελλε 
24 5 πυγνϑάνεσθϑαι τὸν ἐν Σικελίᾳ πόλεμον, Δίωνι δὲ πορευο- 

μένῳ Καμαριναῖοί τε προσέϑεντο, καὶ τῶν κατ᾽ ἀγροὺς 

Συρακοσίων ἀνισταμένων ἐπέρρει πλῆϑος ox ὀλίγον. 
e i] UJ /, iJ 3 JJ /, 

ss οἱ δὲ μετὰ Τιμοκράτους τὰς ᾿Επιπολὰς φυλάσσοντες » 

Δεοντῖνοι καὶ Καμπανοί, λόγον ψευδῆ προσπέμψαντος 

91 c. 27, 1—29, 6 Diod. 16,9, 6---11,2 Nep. Dio 5,5 

1 δ᾽ ἀδελφῇ ZCH? ó'add.Zie. φίλων] φυλάκων Kaltwasser 
2 ἐκπέμπων P! 4 τὴν om. P! 6 γραμματηφόρωι P'QZ 
8 ἐπελϑὼν Q 12 διοδεύσας C 14.16 τῶν κρεῶν om.?P! 
33 τε om. Q 9ῦ ἐπιστολὰς ῬΊΟΝ 26 λαμπανοὶ Q Κατα- 
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d εἷς αὐτοὺς τοῦ Δίωνος, ὡς ἐπὶ τὰς πόλεις πρῶτον τρέ- 

ποῖτο τὰς ἐκείνων, ἀπολιπόντες ᾧχοντο τὸν Τιμοκράτην, 

8 τοῖς οἰκείοις βοηϑήσοντες. ὡς δ᾽ ἀπηγγέλη ταῦτα 

πρὸς τὸν Δίωνα, περὶ τὰς Ἄκρας στρατοπεδεύοντα, 

γυκτὸς ἔτι τοὺς στρατιώτας ἀναστήσας, πρὸς τὸν "Ava- ὁ 

πον ποταμὸν ἧκεν, ἀπέχοντα τῆς πόλεως δέκα σταδίους. 

4 ἐνταῦϑα δὲ τὴν πορείαν ἐπιστήσας, ἐσφαγιάζετο πρὸς 

τὸν ποταμόν, ἀνατέλλοντι τῷ ἡλίῳ προσευξάμενος " ἅμα 

δ᾽ oi μάντεις παρὰ τῶν ϑεῶν γίκην ἔφραζον αὐτῷ, καὶ 

ϑεασάμενοι τὸν Δίωνα διὰ τὴν ϑυσίαν ἐστεφανωμένον 10 
οἱ παρόντες, ἀπὸ μιᾶς ὁρμῆς ἑστεφανοῦντο πάντες. 

s ἦσαν δὲ πεντακισχιλίων οὐκ ἐλάττους (ol? προσγεγονότες 

b κατὰ τὴν ὁδόν" ὡπλισμένοι δὲ φαύλως ἐκ τοῦ προστυ- 

χόντος, ἀνεπλήρουν τῇ προϑυμίᾳ τὴν τῆς παρασκευῆς 

ἔνδειαν, ὥστε κινήσαντος τοῦ Δίωνος δρόμῳ χωρεῖν, 15 

μετὰ χαρᾶς καὶ βοῆς ἀλλήλους παρακαλοῦντας ἐπὶ τὴν 

ἐλευϑερίαν. 

28. Τῶν δ᾽ ἐν τῇ πόλει Συρακοσίων, oi μὲν γνώ- 

οιμοι καὶ χαρίεντες ἐσϑῆτα καϑαρὰν ἔχοντες ἀπήν- 

των ἔπὶ τὰς πύλας, οἱ δὲ πολλοὶ τοῖς (100) τυράννου φίλοις so 

ἐπετίϑεντο, καὶ συνήρπαζον τοὺς καλουμένους προσαγω- 

γίδας, ἀνϑρώπους ἀνοσίους καὶ ϑεοῖς ἐχϑρούς, οἵ περι- 

ἐνόστουν ἔν τῇ πόλει καταμεμειγμένοι τοῖς Συρακοσίοις, 

e πολυπραγμονοῦντες καὶ διαγγέλλοντες τῷ τυράννῳ τάς 

» T€ διανοίας καὶ τὰς φωνὰς ἑκάστων. οὗτοι μὲν οὖν ss 

91 mor. ὅ28 ἃ Aristot. pol. 5, 11, 8 p. 1813 b 13 

vcio, Br. cl. tamen Diod. 16, 67,4 oi δὲ τὴν Αἴτνην κατοικοῦν- 
τες Καμπανοί 

8 ἀπηγγέλϑη L? mg. 4 Side Palmerius:uexo&g 12 πλείους 
τῶν δισμυρίων Diod. 16,9, 6, οὐκ ἐλάττους τῶν πεντακισμυρίων 
16,10,5 οἱ add. Zie. 16 παρακαλοῦντες Stegmann 980 τοῦ 
add. H* 88 καὶ μεταμεμιγμένοι L! 
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πρῶτοι δίκην ἐδίδοσαν, ὑπὸ τῶν προστυγχανόντων ἀπο- a. 35 

τυμπανιζόμενοι" Τιμοκράτης δὲ συμμεῖξαι τοῖς φρου- 

25 8 ροῦσι τὴν ἀκρόπολιν μὴ δυνηϑείς, ἵππον λαβὼν διεξέπεσε 

τῆς πόλεως, καὶ πάντα φεύγων ἐνέπλησε φόβου καὶ 

5 ταραχῆς, ἐπὶ μεῖζον αἴρων τὰ τοῦ Δίωνος, ὡς μὴ δοκοίη 
μέτριόν τι δείσας ἀποβεβληκέναι τὴν πόλιν. ἐν τούτῳ s 

δὲ καὶ Δίων προσερχόμενος ἤδη καταφανὴς ἦν πρῶτος 

αὐτὸς ὡπλισμένος λαμπρῶς, καὶ παρ᾽ αὐτὸν ἔνϑεν μὲν ὃ 

ἀδελφὸς Μεγακλῆς, ἔνϑεν δὲ Κάλλιππος ὃ ᾿Αϑηγαῖος, ἃ 

10 ἐστεφανωμένοι. τῶν δὲ ξένων ἑκατὸν μὲν εἵποντο φύ- 4 

λακες περὶ τὸν Δίωνα, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἦγον οἱ λοχαγοὶ 

'διακεκοσμημένους, ϑεωμένων τῶν Συρακοσίων καὶ δε- 

χομένων ὥσπερ ἱεράν τινα καὶ ϑεοπρεπῆ πομζτὴν ἐλευ- 

ϑερίας καὶ δημοκρατίας, δι’ ἐτῶν ὀκτὼ καὶ τετταράκοντα 

15 κατιούσης εἷς τὴν πόλιν. ᾿ 

29, ᾿Επεὶ δ᾽ εἰσῆλϑεν ὃ Δίων κατὰ τὰς {Τελμενίτι- 

δας πύλας, τῇ σάλπιγγι καταπαύσας τὸν ϑόρυβον ἑκή- 

 gvéev, ὅτι Δίων καὶ Μεγακλῆς ἥκοντες ἐπὶ καταλύσει 

τῆς τυραννίδος ἐλευϑεροῦσι Συρακοσίους καὶ τοὺς ἄλ- 

90 λους Σικελιώτας ἀπὸ τοῦ τυράννου. βουλόμενος δὲ καὶ 

δι ἑαυτοῦ προσαγορεῦσαι τοὺς ἀνϑρώπους, ἄνήει διὰ 9 

τῆς ᾿Αχραδινῆς, ἑκατέρωϑεν παρὰ τὴν óÓ0v τῶν Xvga- 

κοσίων ἱερεῖα καὶ τραπέζας καὶ κρατῆρας ἱστάντων, καὶ 

καϑ' οὺς γένοιτο προχύταις τε βαλλόντων καὶ προστρε- 

85 πομένων ὥσπερ ϑεὸν κατευχαῖς. ἦν δ᾽ ὑπὸ τὴν ἀκρό- 

πολιν καὶ τὰ Πεντάπυλα, Διονυσίου κατασκευάσαντος, 

ἡλιοτρόπιον καταφανὲς καὶ ὑψηλόν. ἐπὶ τοῦτο προβὰς 

rto 

e 

1 προτυγχανόντων P!  στυμπανιζόμενοι A (ἀπετυμπάνιξον 
mor.) 14 ὀχτὼ καὶ τετταράκοντα] πεντηκονταετοῦς δουλείας 
Diod. 16, 11,2 16 Τεμενίτιδας Dorville: μενίτιδας APZ us- 
νοιτίδας Q 24 προτρεπομένων: corr. Rei. φῦ ϑεῶν APQ 
31 τούτωι: corr. Sol. προβὰς L': προσβὰς PQZL* 
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a.35; ἐδημηγόρησε, καὶ παρώρμησε τοὺς πολίτας ἀντέχεσθαι 

4 τῆς ἐλευϑερίας. ol δὲ χαίροντες καὶ φιλοφρονούμενοι 

κατέστησαν ἀμφοτέρους αὐτοκράτορας στρατηγούς, καὶ 

f προσείλοντο, βουλομένων καὶ δεομένων ἔκείνων, αὐτοῖς 

συνάρχοντας εἴκοσιν, ὧν ἡμίσεις ἦσαν ex τῶν μετὰ Δίω- s 

s voc ἀπὸ τῆς φυγῆς συγκατερχομένων. τοῖς δὲ μάντεσιν 

αὖϑις ἐδόκει τὸ μὲν ὑπὸ πόδας λαβεῖν τὸν Δίωνα δημη- 

γοροῦντα τὴν φιλοτιμίαν καὶ τὸ ἀνάϑημα τοῦ τυράννου 

λαμπρὸν εἶναι σημεῖον" ὅτι δ᾽ ἡλιοτρόπιον ἦν, ἐφ᾽ οὗ 36 8 

βεβηκὼς ἡρέϑη στρατηγός, ὠρρώδουν μὴ τροπήν τινὰ 10 

ςτῆς τύχης αἱ πράξεις ταχεῖαν λάβωσιν. ἔκ τούτου τὰς 

μὲν ᾿Επιπολὰς ἑλών, τοὺς καϑειργμένους τῶν πολιτῶν 

ἔλυσε, τὴν δ᾽ ἀκρόπολιν ἀπετείχισεν. 

9731:  LEfóóug δ᾽ ἡμέρᾳ Διονύσιος. κατέπλευσεν εἰς τὴν 

ἀκρόπολιν, καὶ Δίωνι προσῆγον ἅμαξαι {τὰς πανο- ιτῦ 

s πλίας ἃς Συνάλῳ κατέλιπε. ταύτας διένειμε τοῖς πολί- 

ταις, τῶν δ᾽ ἄλλων ἕκαστος ἑαυτὸν ὡς δυνατὸν ἦν ἐκόσμει 

καὶ παρεῖχεν ὁπλίτην πρόϑυμον. 90. Διονύσιος δὲ πρῶ- 
τον ἰδίᾳ πρὸς Δίωνα πρέσβεις ἔπεμπεν ἀποπειρώ- 

μενος * ἔπειτα κελεύσαντος ἐκείνου διαλέγεσϑαι κοινῇ 30 

Συρακοσίοις, ὡς ἐλευϑέροις οὖσιν, ἐγένοντο λόγοι διὰ 

τῶν πρέσβεων παρὰ τοῦ τυράννου φιλάνϑρωποι, φό- 

ρων. ὑπισχνουμένου μετριότητα καὶ ῥᾳστώνην στρα- 

τειῶν, ὧν (ἂν μὴ αὐτοὶ σύμψηφοι γένωνται. ταῦτ᾽ 

Ὁ ἐχλεύαζον οἱ Συρακόσιοι. Δίων δ᾽ ἀπεκρίνατο τοῖς 95 

14 c. 29, 1---30,12 Diod. 16,11, 3—12, 5 Polyaen. 5, 2, 7 Iustin. 
21, 9, 4A—8 

8 καὶ στρατηγοὺς P! 6 ἀπὸ om. P! 19 ἔχων Q 18 ἐπ- 
ετείχισεν L! 15 τὰς add. Rei. 18.19 πρῶτον (uiv) Zie. 
21 συραχουσίου P 838 ῥᾳστώνην Anon.: ῥαστώνης libri praeter 
P qui ócoróvn στρατειῶν Steph.: στρατιῶν libri Mari apium €) 
34 ἂν add. C μὴ add. Zie. (αὐτοὶ μὴ Cor.) 
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πρέσβεσι, μὴ διαλέγεσθαι πρὸς αὐτοὺς Διονύσιον, εἶ α. 3251 

μὴ τὴν ἀρχὴν ἀφίησιν" ἀφέντι δὲ συμπράξειν ἄδειζαν» 

αὐτός, κἂν ἄλλο τι τῶν μετρίων δύνηται, μεμνημένος 
τῆς οἰκειότητος. ταῦτα Διονύσιος ἐπήνει, καὶ πάλιν s 

5 ἔπεμπε πρέσβεις, κελεύων ἥκειν τινὰς εἷς τὴν ἀκρόπολιν 

τῶν Συρακοσίων, οἷς τὰ μὲν πείϑων τὰ δὲ πειϑόμεγος 

διαλέξεται περὶ τῶν κοινῇ συμφερόντων. ἐπέμφϑησαν 

οὖν ἄνδρες πρὸς αὐτόν, oc Δίων ἐδοκίμασε" καὶ Aó- 

γος πολὺς ἔκ τῆς ἄκρας εἰς τοὺς Συρακοσίους κατῇξει, 

10 Διονύσιον ἀφήσειν τὴν τυραννίδα καὶ μᾶλλον ἑαυτοῦ 

ποιήσεσϑαι χάριν ἢ Δίωνος. ἦν δὲ δόλος ἣ προσποίη- 

σις αὕτη τοῦ τυράννου καὶ σκευωρία κατὰ τῶν Σύυρα- ο 

κοσίων. τοὺς μὲν γὰρ ἐλθόντας πρὸς αὐτὸν ἐκ τῆς 

πόλεως συγκλείσας εἶχε, τοὺς δὲ μισϑοφόρους πρὸς 

15 ὄρϑρον ἐμπλήσας ἀκράτου, δρόμῳ πρὸς τὸ περιτείχισμα 

20 τῶν Συρακοσίων ἀφῆκε. γενομένης δὲ τῆς προσβολῆς 

ἀνελπίστου, καὶ τῶν βαρβάρων ϑράσει πολλῷ καὶ ϑο- 

ούβῳ καϑαιρούντων τὸ διατείχισμα, καὶ τοῖς Συρακο- 

'σίοις ἐπιφερομένων, οὐδεὶς ἐτόλμα μένων ἀμύνεσθαι, 

30 πλὴν τῶν ξένων τῶν Δίωνος, οἵ πρῶτον αἰσϑόμενοι τὸν 

ϑόρυβον ἐξεβοήϑησαν. οὐδ᾽ οὗτοι δὲ τῆς βοηϑείας τὸν τ 
τρόπον συνεφρόνουν οὐδ᾽ εἰσήκουον ὑπὸ κραυγῆς καὶ 

πλάνης τῶν φευγόντων Συρακοσίων, ἀναπεφυρμένων ἃ 

αὐτοῖς καὶ διεκϑεόντων, πρίν γε δὴ Δίων, ἐπεὶ λέγον- 

35 τὸς οὐδεὶς κατήκουεν, ἔργῳ τὸ πρακτέον ὑφηγήσασθαι 

»»- 

[^u] 

e 

2 ἀφέντι Q: ἀφιέντι APZ ἄδειαν Emp.: ἃ δὲ 6 ἔπεμ- 
ape P! — 6 τῶν Z: μετὰ τῶν APQ 8 o?g 0 ZC ἐδοκίμαξε: 
eorr. Cor. 11 ποιήσασϑαι: corr. Sint. (om. L) 13 τῆς 
Z0: om. cet. 1 προτείχισμα vel διατείχισμα Zie. 16 ἐφῆκε 
Sint. 19 ἀμύνασϑαι QZ 20 τοῦ Δίωνος pro τῶν Zl. Anon., 

.. 08:172, 1 21 βοηϑείας] προϑυμίας Q 22 τρόπον] τό- 
zov Cor. 88 φυγόντων P! ἷ 

Plut, II, 11 [1687] 12 
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a. 8578 βουλόμενος, ἐμβάλλει πρῶτος εἰς τοὺς βαρβάρους. xai 

γίνεται περὶ αὐτὸν ὀξεῖα καὶ δεινὴ μάχη, γινωσκόμενον 

οὐχ ἧττον ὑπὸ τῶν πολεμίων ἢ τῶν φίλων" ὥρμησαν 

9γὰρ ἅμα πάντες ἐμβοήσαντες. ὃ δ᾽ ἦν μὲν ἤδη βαρύ- 
τερος δι’ ἡλικίαν ἢ κατὰ τοιούτους ἀγῶνας, ἀλκῇ δὲ καὶ s 
ϑυμῷ τοὺς) προσφερομένους ὑφιστάμενος καὶ ἀνακό- 

πτων, τιτρώσκεται λόγχῃ τὴν χεῖρα, πρὸς δὲ τὰ ἄλλα 

βέλη καὶ τὰς ἔκ χειρὸς πληγὰς μόλις ὃ ϑώραξ ἤρκεσε, διὰ 

e τῆς ἀσπίδος δόρασι πολλοῖς καὶ λόγχαις τυπτόμενος " ὧν 

10 κατακλασϑέντων κατέπεσεν ὃ Δίων. εἶτ᾽ ἀναρπασϑεὶς το 

ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, ἐκείνοις μὲν ἡγεμόνα Τιμωνίδην 

ἐπέστησεν, αὐτὸς δὲ τὴν πόλιν ἵππῳ περιελαύνων, τούς τε 

Συρακοσίους ἔπαυε φυγῆς, καὶ τῶν ξένων τοὺς φυλάτ- 

τοντας τὴν ᾿Αχραδινὴν ἀναστήσας ἐπῆγε τοῖς βαρβάροις, 

ἀκμῆτας ἐκπεπονημένοις, καὶ προϑύμους ἀπαυδῶσιν ἤδη 15 

ι: πρὸς τὴν πεῖραν. ἐλπίσαντες γὰρ ἅμα τῇ πρώτῃ ῥύμῃ 

τὴν πόλιν ἅπασαν ἐξ ἐπιδρομῆς καϑέξειν, εἶτα παρὰ 

δόξαν ἐντυγχάνοντες ἀνδράσι πλήκταις καὶ μαχίμοις, 

121 ἀνεστέλλοντο πρὸς τὴν ἀκρόπολιν. ἔτι δὲ μᾶλλον ὡς 

ἐνέδωκαν ἐπικειμένων τῶν “Ελλήνων, τραπόμενοι κατ- 90 

εκλείσϑησαν εἷς τὸ τεῖχος, ἑβδομήκοντα μὲν καὶ τέσσαρας 

ἀποκτείναντες τῶν μετὰ Δίωνος, ἑαυτῶν δὲ πολλζῷ πλεί)- 2885. 

ovc ἀποβαλόντες. 91. γενομένης δὲ λαμπρᾶς τῆς νίκης, oí | 

μὲν Συρακόσιοι τοὺς ξένους ἑκατὸν μναῖς ἐστεφάνωσαν, 

972 οἱ δὲ ξένοι Δίωνα χρυσῷ στεφάνῳ. -35 

»  Kügvxeg δὲ παρὰ τοῦ Διονυσίου κατέβαινον, ἐπι- 

92 Diod. 16, 18,1 23 c. 81—32, 2 Polyaen. 5,2,8; cf. Nep. 
Dio 5,6 

4 γὰρ ἅπαντες, πάντες (ἐπ᾽ αὐτὸν) Zie. ἐκβοήσαντες Q 
ἤδη om. Q 6 τοὺς add. Sint. ἀνακάμπτων ΑἸΡ 11 τι- 
μονίδην L'P! 18 ἔπαυε PZL?: ἔπαυσε 6, ἤλαυνε L! 1ὅ ἐκ- 
πεπονημένους P! 39.98 πολλῷ πλείους Rei: πολλοὺς 
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στολὰς πρὸς Δίωνα παρὰ τῶν οἴκείων γυναικῶν κο- α. 351 

μίζοντες" μία δ᾽ ἦν ἔξωϑεν ἐπιγεγραμμένη ,,τῷ πατρὶ 

παρ᾽ Ἱππαρίνου" τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῷ Δίωνος 

υἱῷ. καίτοι φησὶ Τίμαιος (FHGI 226) Aoeratov αὐὖ- 

& TOv ἀπὸ τῆς μητρὸς ᾿Αρετῆς καλεῖσϑαι. Τιμωνίδῃ δὲ 

μᾶλλον ὡς οἴομαι περί γε τούτων πιστευτέον, ἀνδρὶ 

φίλῳ καὶ συστρατιώτῃ Δίωνος. αἱ μὲν οὖν ἄλλαι τοῖς 

Συρακοσίοις ἀνεγνώσϑησαν ἐπιστολαί, πολλὰς ἱκεσίας 

καὶ δεήσεις ἔχουσαι παρὰ τῶν γυναικῶν, τὴν δὲ παρὰ 

10 τοῦ παιδὸς εἶναι δοκοῦσαν οὐκ ἐώντων φανερῶς λυϑῆ- 

vat, βιασάμενος ó Δίων ἔλυσεν. ἦν δὲ παρὰ τοῦ Διο- 

γυσίου, τοῖς μὲν γράμμασι πρὸς τὸν Δίωνα, τοῖς δὲ 

πράγμασι πρὸς τοὺς Συρακοσίους διαλεγομένου, σχῆ- 

μα μὲν ἔχουσα δεήσεως καὶ δικαιολογίας, συγκειμένη δὲ 
15 πρὸς διαβολὴν τοῦ Δίωνος. ὑπομνήσεις τε γὰρ ἦσαν 

ὧν ὑπὲρ τῆς τυραννίδος ἔπραξε προϑύμως, καὶ κατὰ 

τῶν φιλτάτων ἀπειλαὶ σωμάτων, ἀδελφῆς καὶ τέκνου 

καὶ γυναικός, ἐπισκήψεις τε δειναὶ μετ᾽ ὀλοφυρμῶν καί, 

τὸ μάλιστα κινῆσον αὐτόν, T ἀξιοῦντος μὴ καϑαιρεῖν ἀλλὰ 
20 παραλαμβάνειν τὴν τυραννίδα, μηδ᾽ ἐλευϑεροῦν μισοῦν- 

τας ἀνϑρώπους καὶ μνησικακοῦντας, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἄρ- ς 

χειν, παρέχοντα τοῖς φίλοις καὶ οἰκείοις τὴν ἀσφάλειαν. 

32. ἀναγινωσκομένων δὲ τούτων, οὐχ ὅπερ ἦν δί- 

καίον εἰσήει τοὺς Συρακοσίους ἐκπλήττεσθαι τὴν ἀπά- 

5 ϑειαν καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν τοῦ Δίωνος, ὑπὲρ τῶν 

καλῶν καὶ δικαίων ἀπισχυριζομένου πρὸς τοιαύτας oi- 

eo 

P 

c 

σι 

σ: 

| 
| 
| 

| 8 ἹἹππαρίωνος Polyaen. 4 αὐτῶ Q 6 τιμονίδη P! 
8 ἱκετεῖαι Polyaen. 18 δεινῶν αἩ μετ᾽ ὀλοφυρμῶν] óAogvoo- 
μένου Sch. («δεομένου καὶ Ri. 19 κινῆσον Sauppe: κινῆσαν 
codd. {ἂν κινῆσαν Ri. αὐτοὺς Ri. ἀξιοῦντος 4Ζ1,"»ῬἭὟἮήῇ: ἀξι- 
οὔντες L'P! ἀξίωσις Rei. ζδεήσεις) ἀξιοῦντος Latte 90 νο- 
σοῦντας m.recentissima in mg. P, cf. p. 192, 24 24 roig συρα- 
κουσίοις PQZ 86 ἐπισχυριξζομένου L!P! 

12* 
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a. 357/6 /, 9 ? ce , * , , 5 , e 

9 Χειότητας, ἀλλ᾽ ὑποψίας καὶ φόβου λαβόντες ἀρχήν, ὡς 

μεγάλης οὔσης ἀνάγκης ἐκείνῳ φείδεσϑαι τοῦ τυράννου, 298 ' 

πρὸς ἑτέρους ἤδη προστάτας ἀπέβλεπον, καὶ μάλιστα | 

πυνϑανόμενοι καταπλεῖν Ἡρακλείδην ἀνεπτοήϑησαν. | 

8 "Hv δὲ τῶν φυγάδων 'HoaxAc(ónc, στρατηγικὸς μὲν dv- 5 | 

d ϑορωπος καὶ γνώριμος ἀφ᾽ ἡγεμονίας ἣν ἔσχε παρὰ τοῖς 

τυράννοις, οὖκ ἀραρὼς δὲ τὴν γνώμην ἀλλὰ πρὸς πάντα 

κοῦφος, ἥκιστα δὲ βέβαιος ἕν κοινωνίᾳ πραγμάτων 

4 ἀρχὴν ἐχόντων καὶ δόξαν. οὗτος ἐν Πελοποννήσῳ πρὸς 

Δίωνα στασιάσας, ἔγνω καϑ' αὑτὸν ἰδιόστολος πλεῖν éni 10 

τὸν τύραννον, εἴς τε Συρακούσας ἀφικόμενος ἑπτὰ τριήρεσι 

καὶ τρισὶ πλοίοις, Διονύσιον μὲν αὖϑις εὗρε περιτε- 

s τειχισμένον, ἐπηρμένους δὲ τοὺς Συρακοσίους. εὐϑὺς 

οὖν ὑπεδύετο τὴν τῶν πολλῶν χάριν, ἔχων μέν τι καὶ 

φύσει πιϑανὸν καὶ κινητικὸν ὄχλου ϑερασεύεσθϑαι ζητοῦν- 15 

τος, ὑπολαμβάνων δὲ καὶ μετάγων ῥᾷον αὐτούς, οἵ τὸ 

e σεμγὸν τοῦ Δίωνος ὡς βαρὺ καὶ δυσπολίτευτον ἀπεστρέ- 

φοντο, διὰ τὴν γεγενημένην ἔξ τοῦ κρατεῖν ἄνεσιν καὶ 

ϑρασύτητα πρὸ τοῦ δῆμος εἶναι τὸ δημαγωγεῖσθϑαι ϑέ- 

λοντες. 99. καὶ πρῶτον μὲν sig ἐκκλησίαν ἐφ᾽ αὑτῶν 30 

» συνδραμόντες, εἵλοντο τὸν Πρακλείδην ναύαρχον. ἐπεὶ 

δὲ Δίων παρελϑὼν ἡτιᾶτο τὴν ἐκείνῳ διδομένην ἀρχὴν 

ἀφαίρεσιν εἶναι τῆς πρότερον αὐτῷ δεδομένης, οὐκέτι 

γὰρ αὐτοκράτωρ μένειν, ἂν ἄλλος ἡγῆται τῶν κατὰ ϑά- 

λασσαν, ἄκοντες οἱ Συρακόσιοι πάλιν ἀπεψηφίσαντο 30 

s τὸν Πρακλείδην. γενομένων δὲ τούτων, μεταπεμψάμενος 

6 Plat. ep. 8, 318c. 7,348b Diod. 16, 6, 4. ὅ. 16,2 Nep. Dio 5,1 

LO 3-253 

:---- :-- 

ra ἄς.» 8 ἐπέβλεπον 6, 9 ἀρχὴν] ἀρετὴν Herw. χάριν Latte 
19 περιτετειχισμένον εὗρε 16 oi] ὅτι Ri. cl. Cat. 2,6 ἡ Zie. 
17 βραχὺ mu τραχὺ Z 90 ἐφ᾽ Ri: ἀφ’ ἑαυτῶν Q — 92 ἡτιᾶτο 
{φήσας velsim. Zie. διδομένην AD: δεδομένην 88 διδομέ- 
νης ΖΗ 

— — τος, ἐν, αἱ ΜΝ 
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αὐτὸν ὃ Δίων οἴκαδε καὶ μικρὰ μεμψάμενος, ὡς οὗ a.357/6 
καλῶς οὐδὲ συμφερόντως ὑπὲρ δόξης στασιάζοντα πρὸς ἴ 

αὐτὸν ἐν καιρῷ ῥοπῆς ὀλίγης δεομένῳ πρὸς ἀπώλειαν, 

αὖϑις ἐκκλησίαν αὐτὸς συναγαγών, ναύαρχον ἀπέδειξε 

s τὸν Ἡρακλείδην, καὶ τοῦ σώματος ἔπεισε φυλακὴν δοῦ- 

vaL τοὺς πολίτας, ὥσπερ αὐτὸς εἶχεν. ὃ δὲ τῷ μὲν λόγῳ 

80 8 καὶ τῷ σχήματι τὸν Δίωνα ϑεραπεύων, καὶ χάριν ὅμολο- 

γῶν ἔχειν, παρηκολούϑει ταπεινός, ὑπηρετῶν τὸ κελευό- 918 

μενον, κρύφα δὲ τοὺς πολλοὺς καὶ νεωτεριστὰς διαφϑεί- 

19 00v. καὶ ὑποκινῶν, ϑορύβοις τὸν Δίωνα περιέβαλλεν, εἰς 

ἅπασαν ἀπορίαν καϑιστάμενον. εἴτε γὰρ ἀφιέναι κε- 

λεύοι Διονύσιον ὑπόσπονδον ἔκ τῆς ἄκρας, διαβολὴν 

εἶχε φείδεσθαι καὶ περισῴζειν ἐκεῖνον, εἴτε λυπεῖν μὴ 

βουλόμενος ἐπὶ τῆς πολιορκίας ἡσυχάζοι, διατηρεῖν ἐδό- 

15 Ἀεὶ τὸν πόλεμον, ὡς μᾶλλον ἄρχοι καὶ καταπλήττοιτο 

τοὺς πολίτας. 

84, Ἦν δέ τις Σῶσις, ἄνϑρωπος ἔκ πονηρίας καὶ 

ϑρασύτητος εὐδοκιμῶν παρὰ τοῖς Συρακοσίοις, πε- 

 Quovoíav ἡγουμένοις ἐλευϑερίας τὸ μέχρι τοιούτων b 

s) ἀνεῖσϑαι τὴν παρρησίαν. οὗτος ἐπιβουλεύων Δίωνι, » 

πρῶτον μὲν ἐκκλησίας οὔσης ἀναστὰς πολλὰ τοὺς Συρα- 

κοσίους ἐλοιδόρησεν, εἰ μὴ συνιᾶσιν ὡς ἐμπλήκτου 

καὶ μεϑυούσης ἀπηλλαγμένοι τυραννίδος, ἐγρηγορότα 

καὶ νήφοντα δεσπότην εἰλήφασιν" ἔπειτα, φανερὸν τοῦ 5 

Δίωνος ἐχϑρὸν ἀναδείξας ἑαυτόν, τότε μὲν ἐκ τῆς ἀγορᾶς 

ἀπῆλϑε, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ γυμνὸς ὥφϑη διὰ τῆς πόλεως 

ϑέων, ἀνάπλεως αἵματος τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπον, 

ὡς δή τινας φεύγων διώκοντας. ἐμβαλὼν δὲ τοιοῦτος 4 

rs 

e 

e | 3 

6 οὔσπερ Q 9 φϑείρων P! 14 διατρίβειν Madvig 
17 σῶσσις L!P hic et postea 19 ἡγούμενος : corr. Sint. 
81 τοῖς συρακουσίοις P — 25 δίωνος ἐπιδείξας αὐτὸν, sed ἐχϑρὸν 
supra αὐτὸν add. τη. 2, L 28 τοιοῦτον 6, 
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a.357/6 εἰς τὴν ἀγοράν, ἔλεγεν ὑπὸ τῶν ξένων τοῦ Δίωνος &m- 
c βεβουλεῦσϑαι, καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπεδείκνυε τετρωμένην, 

καὶ πολλοὺς εἶχε τοὺς συναγανακτοῦντας καὶ συνιστα- 

μένους κατὰ τοῦ Δίωνος, ὡς δεινὰ καὶ τυραννικὰ πράτ- 
τοντος, εἶ φόνοις καὶ κινδύνοις τῶν πολιτῶν ἀφαιρεῖται 5 

s τὴν παρρησίαν. οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ ἀκρίτου καὶ τα- 

ροαχώδους ἐκκλησίας γενομένης, παρελθὼν ὁ Δίων àz- 

ελογεῖτο, καὶ τὸν Σῶσιν ἀπέφαινε τῶν Διονυσίου δορυ- 

φόρων ἑνὸς ἀδελφὸν ὄντα καὶ δι’ ἐκείνου πεπεισμένον 

στασιάσαι καὶ συνταράξαι τὴν πόλιν, οὐδεμιᾶς Διονυ- 10 

σίῳ σωτηρίας οὔσης, πλὴν τῆς ἐκείνων ἀπιστίας καὶ δια- 318 

de φορᾶς πρὸς αὑτούς. ἅμα δ᾽ οἱ μὲν ἰατροὶ τοῦ Σώσιδος 

τὸ τραῦμα καταμανϑάνοντες εὕρισκον ἐξ ἐπιπολῆς μᾶλ- 

1 λον ἢ καταφορᾶς γεγενημένον. αἱ μὲν γὰρ ὑπὸ [τοῦ] ξίφους 

πληγαὶ μάλιστα τὸ μέσον ὑπὸ βάρους πιέζουσι, τὸ δὲ τοῦ 15 

Σώσιδος λεπτὸν ἦν διόλου καὶ πολλὰς εἶχεν ἄρχάς, ὡς 

εἰκὸς ὑπ᾽ ἀλγηδόνος ἀνιέντος, εἶτ᾽ αὖϑις ἐπάγοντος. 

8 ἧκον δέ τινες τῶν γνωρίμων, ξυρὸν κομίζοντες sig τὴν 
ἐκκλησίαν, καὶ διηγούμενοι βαδίζουσιν αὐτοῖς καϑ' ὁδὸν 

ἀπαντῆσαι τὸν Σῶσιν ἡμαγμένον καὶ λέγοντα φεύγειν 30 

τοὺς Δίωνος ξένους, ὡς ἀρτίως ὑπ᾽ ἐκείνων τετρωμένος " 

69 εὐθὺς οὖν διώκοντες, ἄνϑρωπον μὲν οὐδένα λαβεῖν, ὑπὸ 

πέτραν δὲ κοίλην κείμενον ἰδεῖν ξυρὸν ὅϑεν ἐκεῖνος ὥφϑη 

προσερχόμεγος. 8. ἦν μὲν οὖν ἤδη μοχϑηρὰ τὰ περὶ τὸν 

Σῶσιν᾽ προσγενομένων δὲ τούτοις τοῖς ἐλέγχοις οἰκετῶν ss 

καταμαρτυρούντων, ὡς ἔτι νυκτὸς ἐξέλϑοι μόνος ἔχων 

τὸ ξυρόν, οἵ τε κατηγοροῦντες τοῦ Δίωνος ὑπεχώρησαν, 

1 τοῦ AP?: τῶν P!'QZ 71 ἐπελθὼναᾳ, 18 καταμαϑόντες Q 
ἐπιτομῆς Herw. 14 αἱ μὲν γὰρ] desinit H τοῦ del. C 
15 βάρους Cor.: βάϑους codd. (βάϑος Q) 91 τετρωμένον Sch. 
24 προερχόμενος Sol. ἤδη om. 8 26 καὶ οἰκετῶν 6, 
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ὅ τε δῆμος καταψηφισάμενος ϑάνατον τοῦ Σώσιδος διηλ- 

λάσσετο τῷ Δίωνι. 

Τοὺς δὲ μισϑοφόρους οὐδὲν ἧττον ἐν ὑποψίαις εἶχον, 5 

καὶ μάλιστα τῶν πλείστων ἀγώνων πρὸς τὸν τύραννον 

5 ἤδη γινομένων κατὰ ϑάλατταν, ἐπειδὴ Φίλιστος ἧκεν ἐξ a. 256 
᾿Ιαπυγίας ἔχων πολλὰς τριήρεις Διονυσίῳ βοηϑήσων, καὶ f 

τῶν ξένων ὄντων ὁπλιτῶν οὐδεμίαν ἔτι χρῆσιν ἐνόμιζον 

εἶναι πρὸς τὸν πόλεμον, ἀλλὰ κἀκείνους ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 

ἔσεσϑαι, ναυβάταις οὖσι καὶ τὸ κράτος ἔκ τῶν νεῶν 

19 χτωμένοις. ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτοὺς ἐπῆρεν εὐτυχία τις 3 

γενομένη κατὰ ϑάλασσαν, ἐν ἧ νικήσαντες τὸν Φίλιστον, 

ὠμῶς καὶ βαρβαρικῶς αὐτῷ προσηνέχϑησαν. Ἔφορος 4 

μὲν οὖν φησιν (FGrHist 1|107, ὡς ἁλισκομένης τῆς 
γεὼς ἑαυτὸν ἀνέλοι, Τιμωνίδης δέ, πραττομέναις ἐξ 914 

328 ἀρχῆς ταῖς πράξεσι ταύταις μετὰ Δίωνος παραγενόμενος, 

1e καὶ γράφων πρὸς Σπεύσιππον τὸν φιλόσοφον, ἱστορεῖ 
(FH G ΤΠ 88) ζῶντα ληφϑῆναι τῆς τριήρους εἰς τὴν γῆν 

ἐκπεσούσης τὸν Φίλιστον" καὶ πρῶτον μὲν ἀποδύσαντας s 

αὐτοῦ τὸν ϑώρακα τοὺς Συρακοσίους καὶ γυμνὸν ἐπιδει- 

50) ξαμένους τὸ σῶμα προπηλακίζειν ὄντος ἤδη γέροντος" 
ἔπειτα τὴν κεφαλὴν ἀποτεμεῖν καὶ τοῖς παισὶ παραδοῦ- 

γαι τὸ σῶμα, κελεύσαντας ἕλκειν διὰ τῆς ᾿Αχραδινῆς καὶ 

καταβαλεῖν εἰς τὰς Λατομίας. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐφυβρίζων e 

ὁ Τίμαιος (FH G IV 641) ἐκ τοῦ σκέλους φησὶ τοῦ χωλοῦ 

s τὰ παιδάρια τὸν νεκρὸν ἐφαψάμενα τοῦ Φιλίστου σύρειν b 

διὰ τῆς πόλεως, χλευαζόμενον ὑπὸ τῶν Συρακοσίων 

ὅ Diod. 16, 16, 8. 4 

8 ὑποψίας L' εἶχεν LP 6 ἦλϑεν Q 8 κακείνοις Q 
ἐφ᾽] ὑφ᾽ Cor. 1 γενομένη om. L! ϑαάλατταν ZC 14 τι- 
μονίδης P! 11 τῆς ἐχούσης τριήρους Q, 19.20 τοῖς συρα- 
κουσίοις ... ἐπιδειξαμένοις Ῥὶ 
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a. 356 πάντων, ὁρώντων τοῦ σκέλους ἑλκόμενον τὸν εἰπόντα μὴ 
δεῖν ἔκ τυραννίδος φεύγειν Διονύσιον ἵππῳ ταχεῖ χρώ- 

τ μενον, ἀλλὰ τοῦ σκέλους ἑλκόμενον. καίτοι τοῦτο Φίλιστος 

ὡς ὑφ᾽ ἑτέρου λεχϑέν, οὐχ ὑφ᾽ αὑτοῦ, πρὸς Διονύσιον 

ἐξήγγελκεν. 5 

96. 444a Τίμαιος οὐκ ἄδικον λαβὼν πρόφασιν 

τὴν ὑπὲρ τῆς τυραννίδος τοῦ Φιλίστου σπουδὴν καὶ 

πίστιν, ἐμπίπλαται τῶν xav αὐτοῦ βλασφημιῶν, ᾧ τοὺς 

μὲν ἀδικηϑέντας τότε συγγνωστόν ἔστιν ἴσως ἄχρι τῆς 

e 2 εἰς ἀναίσϑητον ὀργῆς χαλεποὺς γενέσϑαι, τοὺς δ᾽ ὕστερον 10 

συγγράφοντας τὰ πεπραγμένα, καὶ τῷ μὲν βίῳ μὴ λυπη- 

ϑέντας αὐτοῦ, τῷ δὲ λόγῳ χρωμένους, ἣ δόξα παραι- 

τεῖται μὴ ue0" ὕβρεως μηδὲ μετὰ βωμολοχίας ὀνειδίζειν 

τὰς συμφοράς, ὧν οὐδὲν ἀπέχει καὶ τὸν ἄριστον ἀνδρῶν ἔκ 

s τύχης μετασχεῖν. οὐ μὴν οὐδ᾽ "Ἔφορος (F GrHist II 107) 
ὑγιαίνει τὸν Φίλιστον ἐγκωμιάζων, ὃς καίπερ ὧν δεινότα- 

τος ἀδίκοις πράγμασι καὶ πονηροῖς ἤϑεσιν εὐσχήμονας 

αἰτίας περιβαλεῖν καὶ λόγους ἔχοντας κόσμον ἐξευρεῖν, 

αὐτὸς αὑτὸν οὐ δύναται πάντα μηχανώμενος ἐξελέσϑαι 

τῆς γραφῆς, ὡς οὐ φιλοτυρανγότατος ἀνϑρώπων γένοιτο, 20 

ἃ καὶ μάλιστα πάντων ἀεὶ ζηλώσας καὶ ϑαυμάσας τρυφὴν 

καὶ δύναμιν καὶ πλούτους καὶ γάμους τοὺς τῶν τυράννων. 33 8 

4 ἀλλὰ γὰρ Φιλίστου μὲν ὃ μήτε τὰς πράξεις ἐπαινῶν μήτε 

τὰς τύχας ὀνειδίζων ἐμμελέστατος. 

37. Μετὰ δὲ τὴν Φιλίστου τελευτὴν Διονύσιος ἔπεμπε 30 

μ᾿ 5 

96 c. 971—839 Diod. 16, 16,4—17,5 

1 πάντων add. ZC 4 καὶ οὐ Q ὑφ᾽ αὑτοῦ Anon.: ὑπ᾽ 
αὐτοῦ 6 c. 36 excerpsit Phot. Tibi. p.393 192 χρωμένους 
αὐτοῦ Z 18 μὴ om. P! 14 ἐπέχει Phot. 16 ὃς] nimirum 
Φίλιστος 18 περιβάλλειν Phot. 99 πλοῦτον Phot. ϑδαΐ 
τοὺς aut τῶν om.Q 488 γὰρ om. ZC 
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πρὸς Δίωνα, τὴν μὲν ἀκρόπολιν ἐκείνῳ παραδιδοὺς a. 256 
καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς μισϑοφόρους καὶ πέντε μηνῶν 

ἐντελῆ τούτοις μισϑόν, αὐτὸς δ᾽ ἀξιῶν ὑπόσπονδος εἷς 2 

᾿Ιταλίαν ἀπελϑεῖν, κἀκεῖ κατοικῶν καρποῦσϑαι τῆς 

Συρακοσίας τὸν καλούμενον l'ónva, πολλὴν καὶ ἀγα- 

ϑὴν χώραν ἀνήκουσαν ἀπὸ ϑαλάττης εἰς τὴν μεσόγειον. 

οὐ προσδεξαμένου δὲ τοῦ Δίωνος, ἀλλὰ δεῖσϑαι τῶν 3 6 

Συρακοσίων κελεύσαντος, οἱ μὲν Συρακόσιοι ζῶντα 

λήψεσθαι τὸν Διονύσιον ἐλπίσαντες, ἀπήλασαν τοὺς 

πρέσβεις, ἐκεῖνος δὲ τὴν μὲν ἄκραν ᾿Απολλοκράτει τῷ 4 

πρεσβυτέρῳ τῶν παίδων παρέδωκεν, αὐτὸς δὲ πνεῦμα 

τηρήσας ἐπίφορον, καὶ τὰ τιμιώτατα τῶν σωμάτων καὶ 

τῶν χρημάτων ἐνθέμενος εἷς τὰς ναῦς, λαϑὼν τὸν ναύ- 

αρχον Ἡρακλείδην ἐξέπλευσεν. ὃ δὲ κακῶς ἀκούων καὶ 

ϑορυβούμενος ὑπὸ τῶν πολιτῶν, "Innová τινα τῶν δη- 

μαγωγῶν καϑίησι προκαλεῖσϑαι τὸν δῆμον ἐπὶ γῆς ἀνα- 

δασμόν, ὡς ἐλευϑερίας ἀρχὴν οὖσαν τὴν ἰσότητα, δου- 

λείας δὲ τὴν πενίαν τοῖς ἀκτήμοσι. συνηγορῶν δὲ τούτῳ, 

καὶ τὸν Δίωνα καταστασιάζων ἔναντιούμενον, ἔπεισε 

τοὺς Συρακοσίους ταῦτά (v&» ψηφίσασϑαι, καὶ τῶν ξένων 

τὸν μισϑὸν ἀποστερεῖν, καὶ στρατηγοὺς ἑτέρους ἑλέσϑαι, 

τῆς ἐκείνου βαρύτητος ἀπαλλαγέντας. οἱ δ᾽ ὥσπερ ἐκ 

μακρᾶς ἀρρωστίας τῆς τυραννίδος εὐθὺς ἐπιχειροῦντες 

ἐξανίστασθϑαι, καὶ πράττειν τὰ τῶν αὐτονομουμένων παρὰ 

καιρόν, ἐσφάλλοντο μὲν αὐτοὶ ταῖς πράξεσιν, ἐμίσουν δὲ 916 

τὸν Δίωνα, βουλόμενον ὥσπερ ἰατρὸν ἐν ἀκριβεῖ καὶ 

σωφρονούσῃ διαίτῃ κατέχειν τὴν πόλιν. 838. ἐκκλη- 

[2] 

eo "5 

-1 

4S σιάζουσι δ᾽ αὐτοῖς ἐπὶ νέαις ἀρχαῖς ϑέρους μεσοῦντος 

1 πρὸς τὸν Z παραδοὺς Q 2 μηνῶν] μισϑὸν Ζ 6 τὸν] 
τὸ Sch. γύατα L: γύαρτα cet. Γυάρητα Latte 6 τὴν] 
τὸ Ζ 20 τὲ add.Zie. 929 κατέχειν Cor.: κατασχεῖν 28 ἀρχαῖς] 
ἀρχαιρεσίαις Zie. 
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a.356 ἐξαίσιοι βρονταὶ καὶ διοσημίαιν πονηραὶ συνέβαινον 

ἐφ᾽ ἡμέρας δεκαπέντε συνεχῶς, ἀνιστᾶσαι τὸν δῆμον, 

ὑπὸ δεισιδαιμονίας κωλυόμενον ἑτέρους ἀποδεῖξαι στρα- 

5 τηγούς. ἐπεὶ δὲ φυλάξαντες εὐδίαν σταϑερὰν οἱ δημα- 
γωγοὶ συνετέλουν τὰς ἀρχαιρεσίας, βοῦς ἁμαξεὺς οὐκ 

ἀήϑης οὐδ᾽ ἄπειρος ὄχλων, ἄλλως δέ πως τότε πρὸς 

τὸν ἐλαύνοντα ϑυμωϑεὶς καὶ φυγὼν ἀπὸ τοῦ ζυγοῦ, 

058 δρόμῳ πρὸς τὸ ϑέατρον ὥρμησε" καὶ τὸν μὲν δῆμον 

εὐϑὺς ἀνέστησε καὶ διεσκέδασεν, οὐδενὶ κόσμῳ φεύγοντα, 

τῆς δ᾽ ἄλλης πόλεως ἐπέδραμε σκιρτῶν καὶ ταράττων 

«ὅσον ὕστερον οἱ πολέμιοι κατέσχον. οὐ μὴν ἀλλὰ ταῦτα 

χαίρειν ἐάσαντες οἱ Συρακόσιοι πέντε καὶ εἴκοσι στρατη- 

γοὺς ἐχειροτόνησαν, ὧν εἷς ἦν Ἡρακλείδης, καὶ τοὺς 

ξένους ὑποπέμποντες κρύφα τοῦ Δίωνος ἀφίστασαν 

καὶ μετεκάλουν πρὸς αὑτούς, ἐπαγγελλόμενοι καὶ τῆς 

5 πολιτείας ἰσομοιρίαν. oi δὲ ταῦτα μὲν οὐ προσεδέξαντο, τὸν 

δὲ Δίωνα πιστῶς καὶ προϑύμως μετὰ τῶν ὅπλων ἀνα- 

ὁ λαβόντες καὶ συμφράξαντες ἀπῆγον ἐκ τῆς πόλεως, 

ἀδικοῦντες μὲν οὐδένα, πολλὰ δὲ τοὺς ἐντυγχάνοντας εἰς 

e ἀχαριστίαν καὶ μοχϑηρίαν ὀνειδίζοντες. οἱ δὲ καὶ τῆς 

ὀλιγότητος αὐτῶν καὶ τοῦ μὴ προεπιχειρεῖν καταφρονγή- 

σαντες, καὶ γενόμενοι πολὺ πλείους ἐκείνων, ἐφώρμησαν, 

ὡς ῥᾳδίως ἐπικρατήσοντες ἐν τῇ πόλει καὶ πάντας αὐτοὺς 

κατακτενγοῦντες. 

89. Ἔν τούτῳ δὲ γεγονὼς ἀνάγκης καὶ τύχης ὁ Δίων, 

ἢ μάχεσθαι τοῖς πολίταις ἢ μετὰ τῶν ξένων ἀποθανεῖν, 

πολλὰ μὲν ἱκέτευεν ὀρέγων τὰς χεῖρας τοῖς Συρακοσίοις, 

1 διοσημεῖαι: corr. Sch. οὐ V^ 2 ἡμέραις Ζ 8 ὑπὸ Cor. 
el mg.B: ἀπὸ 9 σὺν οὐδενὶ Q 11.18 λαβόντες αο 18 ὑπῆ- 
yov: corr. Zie. 20 καὶ om. LP $91 αὐτῶν om.Q émi- 
χειρεῖν QZ 22 ἐφώρμησαν (abroig» ... πάντας [αὐτοὺς] Zie. 
28 ἐπικρατήσαντες L'P'ZM 41 ἱκέτευσεν LPZ 
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καὶ τὴν ἀκρόπολιν περίπλεων πολεμίων οὖσαν ὑπερφαι- α' $56 

γομένων τὰ τείχη καὶ τὰ γινόμενα καϑορώντων ἐπιδεικνύ- ἃ 

μενος" ὡς δ᾽ ἦν ἀπαραίτητος T) τῶν πολλῶν φορά, καὶ 9 

κατεῖχεν ὥσπερ ἐν πελάγει τὸ τῶν δημαγωγῶν πνεῦμα 

868 τὴν πόλιν, ἐμβολῆς μὲν ἀποσχέσϑαι τοῖς ξένοις προσέταξεν, 

e ὅσον δ᾽ ἐπιδοραμόντων μετὰ βοῆς καὶ τοῖς ὅπλοις τινα- 

ξαμένων, οὐδεὶς ἔμεινε τῶν Συρακοσίων, ἀλλ᾽ ᾧχοντο φεύ- 

γοντες ἀνὰ τὰς ἀγυιάς, οὐδενὸς ἐπιδιώκοντος᾽ εὐϑὺς γὰρ 

ἀπέστρεψεν ὃ Δίων τοὺς ξένους καὶ προῆγεν εἰς Λεον- 

19 τίνους. oí δ᾽ ἄρχοντες τῶν Συρακοσίων καταγέλαστοι 

γεγονότες ὑπὸ τῶν γυναικῶν, καὶ τὴν αἰσχύνην àva- 

λαβεῖν ζητοῦντες, αὖϑις ὁπλίσαντες τοὺς πολίτας ἐδίωκον 

τὸν Δίωνα. καὶ κατέλαβον μὲν ἐπὶ διαβάσει τινὸς ποταμοῦ, 1e 
καὶ προσίππευσαν ἁψιμαχοῦντες" ὡς δ᾽ ἑώρων οὐκέτι 

15 πράως οὐδὲ πατρικῶς ὑπομένοντα τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, 

ἀλλὰ ϑυμῷ τοὺς ξένους ἐπιστρέφοντα καὶ παραταττόμενον, 

αἰσχίονα φυγὴν τῆς προτέρας φυγόντες ὑπεχώρησαν εἰς 

τὴν πόλιν, οὐ πολλῶν ἀποϑανόντων. 

ὧϑ 

40. Δίωνα δὲ Λεοντῖνοι λαμπραῖς ἐδέχοντο τιμαῖς, 

30 χαὶ τοὺς ξένους ἀνελάμβανον μισϑοῖς καὶ πολιτείαις" 
πρὸς δὲ τοὺς Συρακοσίους ἐπρέσβευον, ἀξιοῦντες τὰ 

δίκαια τοῖς ξένοις ποιεῖν. oí δὲ πρέσβεις ἔπεμψαν κατη- 5 

γορήσοντας Δίωνος: τῶν δὲ συμμάχων ἁπάντων εἰς ἔ 

Δεοντίνους ἁϑροισϑέντων, καὶ γενομένων λόγων ἐν 

86 αὐτοῖς, ἔδοξαν ἀδικεῖν οἱ Συρακόσιοι" τοῖς δὲ κριϑεῖσιν 5 
ὑπὸ τῶν συμμάχων οὐκ ἐνέμειναν, τρυφῶντες ἤδη καὶ 

1 οὖσαν πολεμίων Ζ 4 τὸ om. L! 9 ἐπέστρεψεν: corr. 
Rei. 15 οὐδε] 7] Q 20 roig ξένοις αΑ ἀπελάμβανον: corr. 
Steph. πολιτείᾳ Sint. 32 ποιεῖν om. α ἔπεμπον Z κατ- 
ηγορήσοντος vel -vsg Q 26 ἐνέμειναν A? Anon.: évéuevov 
LP'QZ évíuswov A!DP* 
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a.356 μεγαλοφρονοῦντες ἐπὶ τῷ μηδενὸς ἀκούειν, ἀλλὰ χρῆσϑαι 
δουλεύουσι καὶ φοβουμένοις τὸν δῆμον στρατηγοῖς. 

41. 'Ex τούτου καταπλέουσιν sig τὴν πόλιν παρὰ 

976 Διονυσίου τριήρεις, Νύψιον ἄγουσαι τὸν Νεαπολίτην, 

σῖτον καὶ χρήματα κομίζοντα τοῖς πολιορκουμένοις. 5 

95 γενομένης δὲ ναυμαχίας, ἐνίκων μὲν οἱ Συρακόσιοι, καὶ 
τέσσαρας τῶν τυραννικῶν νεῶν ἔλαβον, ὑβροίσαντες δὲ 

τῇ νίκῃ, καὶ δι’ ἀναρχίαν τὸ χαῖρον εἰς πότους καὶ συν- 

ουσίας μανικὰς τρέψαντες, οὕτω τῶν χρησίμων ἠμέλη- 

σαν, ὥστε τὴν ἀκρόπολιν ἔχειν δοκοῦντες ἤδη, καὶ τὴν τὸ 

8 πόλιν προσαπέβαλον. ὃ γὰρ Νύψιος ὁρῶν οὐδὲν ὑγιαῖ- 86 8 

γον ἐν τῇ πόλει μέρος, ἀλλὰ τὸν μὲν ὄχλον αὐλήμασι καὶ 

μέϑαις sic νύκτα βαϑεῖαν ἀφ᾽ ἡμέρας κατεχόμενον, τοὺς 

δὲ στρατηγοὺς ἐπιτερπομένους τε τούτῳ τῷ πανηγυρισμῷ, 

b καὶ προσάγειν ἀνάγκην μεϑύουσιν ἀνϑρώποις ὀκγοῦντας, 15. 

4 ἄριστα τῷ καιρῷ χρησάμενος, ἐπεχείρησε τῷ τειχίσματι, 

καὶ κρατήσας καὶ διαϑρύψας, ἀφῆκε τοὺς βαρβάρους, 

κελεύσας χρῆσϑαι τοῖς προστυγχάνουσιν ὡς βούλονται 

s καὶ δύνανται. ταχέως μὲν οὖν oí Συρακόσιοι τὸ κακὸν 

ἤσϑοντο, βραδέως δὲ καὶ χαλεπῶς συνεβοήϑουν ἔκπεπλη- 30 

6 γμένοι. πόρϑησις γὰρ ἦν τὰ γινόμενα τῆς πόλεως, τῶν μὲν 

ἀνδρῶν φονευομένων, τῶν δὲ τειχῶν κατασκαπτομένων, 

γυναικῶν δὲ καὶ παίδων ἀγομένων εἰς τὴν ἀκρόπολιν 

uev οἰμωγῆς, ἀπεγνωκότων δὲ τὰ πράγματα τῶν 

c στρατηγῶν, καὶ χρῆσϑαι μὴ δυναμένων τοῖς πολίταις πρὸς 35 

8 c. 41 Diod. 16, 18—19 

4 Νύψιον vocat et Diod., Νύμψιον IG XIV 894 6 τῆς 
ναυμαχίας Z 7 τέσσαρας τῶν] τεσσάρων L' 8 τὴν νίκην 6, 
χαίρειν QF* 1 προσαπέβαλλον Z 17 ἐφῆκε Br. 18 ἐν- 
τυγχάνουσιν Z 41 yàg] δὲ Z 92 φονευομένων L*P*: go- 
βουμένων L'P!QZ 28 παιδίων Q 
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τοὺς πολεμίους, ἀναπεφυρμένους καὶ συμμεμειγμένους a. 356 

αὐτοῖς πανταχόϑεν. 

49. Οὕτω δὲ τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἐχόντων, καὶ τοῦ 

κινδύνου πρὸς τὴν ᾿Αχραδινὴν πλησιάζοντος, εἰς ὃν μόνον 

5 ἦν καὶ λοιπὸν ἀπερείσασϑαι τὴν ἐλπίδα, πάντες μὲν 
ἐφρόνουν, ἔλεγε δ᾽ οὐδείς, αἰσχυνόμενοι τὴν ἀχαριστίαν 

καὶ τὴν ἀβουλίαν τὴν πρὸς Δίωνα. πλήν γε δὴ τῆς 5 

ἀνάγκης ἐχκβιαζομένης, παρὰ τῶν συμμάχων καὶ τῶν 

ἱππέων γίνεται φωνὴ καλεῖν Δίωνα, καὶ μεταπέμπεσθαι 

10 τοὺς ]Π]ελοπογνησίους ἔκ “Δεοντίνων. ὡς δὲ πρῶτον 

ἠκούσϑη καὶ ἀπετολμήϑη τοῦτο, κραυγὴ καὶ χαρὰ καὶ ἃ 

δάκρυα τοὺς Συρακοσίους κατεῖχεν, εὐχομένους ἔπι- 

φανῆναι τὸν ἄνδρα, καὶ ποϑοῦντας τὴν ὄψιν αὐτοῦ, καὶ 

μεμνημένους τῆς παρὰ τὰ δεινὰ δώμης καὶ προϑυμίας, 

15 ὡς οὐ μόνον αὐτὸς ἦν ἀνέκπληκτος, ἀλλὰ κἀκείνους 

παρεῖχε ϑαρροῦντας καὶ ἀδεῶς τοῖς πολεμίοις συμφερομέ- 
vovc. εὐϑὺς οὖν ἐκπέμπουσι πρὸς αὐτὸν ἀπὸ μὲν τῶν « 

878 συμμάχων ᾿Αρχωνίδην καὶ Τελεσίδην, ἀπὸ δὲ τῶν ἵπ- 

πέων πέντε τοὺς περὶ “Ελλάνικον. οὗτοι διελάσαντες 5 

30 τὴν ὁδὸν ἵπποις ἀπὸ δυτῆρος, ἧκον εἰς Λεοντίνους τῆς 

ἡμέρας ἤδη καταφερομένης. ἀποπηδήσαντες δὲ τῶν 

ἵππων, καὶ τῷ Δίωνι πρώτῳ προσπεσόντες δεδακρυ- 

μένοι, τὰς συμφορὰς τῶν Συρακοσίων ἔφραζον. ἤδη δὲ 

καὶ τῶν Λεοντίνων τινὲς ἀπήντων, καὶ τῶν IItAonovvg- 

:5 σίων ἡϑροίζοντο πρὸς τὸν Δίωνα πολλοί, τῇ σπουδῇ καὶ 

τῇ δεήσει τῶν ἀνδρῶν ὑπονοοῦντες εἷναί τι καινότερον. 

e 

“4]Φ o o 

3 c. 492—483 Diod. 16, 20, 1—2 

4 ὃν om. L!P! ὅ ἐρείσασϑαι αὶ 10 ἐκτῶν αὶ, 11 χαρὰ 
καὶ κραυγὴ Q 1ὅ ἦν αὐτὸὸ Ρ 10 συμφερομένοις Q — 18 ἀρ- 
χονίδην P et p.180,2 συνάρχων ᾳα 19 τοὺς] τοῖς ΡᾺᾷ΄ οὗ- 
τοι δὲ διελάσαντες Ζ 89 πρῶτον PZC 26 πολλῇ Q 
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a.356 8 εὐθὺς οὖν ἡγεῖτο πρὸς τὴν ἐκκλησίαν αὐτοῖς, καὶ συ- . 

δραμόντων προϑύμως, οἱ περὶ τὸν Ἀρχωνίδην καὶ τὸν 

Ἑλλάνικον εἰσελϑόντες, ἐξήγγειλάν τε βραχέως τὸ μέγεϑος 

τῶν κακῶν, καὶ παρεκάλουν τοὺς ξένους ἐπαμῦναι τοῖς 

Συρακοσίοις, τὸ μνησικακεῖν ἀφέντας, ὡς μείζονα δίκην δ 

δεδωκότων αὐτῶν, ἢ λαβεῖν ἂν οἱ κακῶς πεπονϑότες 

f ἠξίωσαν. 48. παυσαμένων δὲ τούτων, σιγὴ μὲν εἶχε 

πολλὴ τὸ ϑέατρον᾽ ἀναστάντος δὲ τοῦ Δίωνος καὶ λέγειν 

ἀρξαμένου, πολλὰ τῶν δακρύων ἐκπίπτοντα τὴν φωνὴν 

ἐπέσχεν᾽ οἱ δὲ ξένοι παρεκάλουν ϑαρρεῖν καὶ συνήχϑοντο. 10 

5 μικρὸν οὖν ἀναλαβὼν ἐκ τοῦ πάϑους ἑαυτὸν ὃ Δίων, 

,üvópec!! ἔφη ,,1]ελοποννήσιοι καὶ σύμμαχοι, βουλευ- 

σομένους ὑμᾶς ἐνταῦϑα περὶ ὑμῶν αὐτῶν συνήγαγον. 

s ἐμοὶ δὲ περὶ ἐμαυτοῦ βουλεύεσθαι καλῶς obx ἔχει 

977 Συρακουσῶν ἀπολλυμένων, ἀλλ᾽ εἰ σῶσαι μὴ δυναίμην, τὸ 

ἄπειμι τῷ πυρὶ καὶ τῷ πτώματι τῆς πατρίδος ἔντα- 

« φησόμενος. ὑμεῖς δὲ βουλόμενοι μὲν ἔτι καὶ νῦν βοη- 
ϑεῖν τοῖς ἀβουλοτάτοις ἡμῖν καὶ δυστυχεστάτοις, ὑμέτε- 

5 pov ἔργον οὖσαν ὀρϑοῦτε τὴν Συρακοσίων πόλιν" εἰ δὲ 

μεμφόμενοι Συρακοσίοις ὑπερόψεσϑε, τῆς γε πρότερον 90 

ἀρετῆς καὶ προϑυμίας περὶ ἐμὲ χάριν ἀξίαν κομίζοισϑε 

παρὰ τῶν ϑεῶν, μεμνημένοι Δίωνος ὡς οὔϑ᾽ ὑμᾶς 88 

ἀδικουμένους πρότερον οὔϑ᾽ ὕστερον τοὺς πολίτας 

e δυστυχοῦντας ἐγκαταλιπόντος.“ ἔτι δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος, 

οἱ μὲν ξένοι μετὰ κραυγῆς ἀνεπήδησαν, ἄγειν καὶ βοηϑεῖν »s 

b κατὰ τάχος κελεύοντες, oí δὲ πρέσβεις τῶν Συρακοσίων 

περιβαλόντες ἠσπάσαντο, πολλὰ μὲν ἐκείνῳ πολλὰ δὲ 

2 τὸν om. Ζ 4.5 τοὺς συρακουσίου Q 6 «ir Q ἂν 
om.Q oi om.B ἐκεῖνοι Zie. — 7.8 πολλὴ εἶχε Q, (zt. κατεῖχε ΟἹ 
9 ἐμπίπτοντα: corr, Sch. 14 βουλεύσασϑαι Z 18 ὑμῖν L'P* — 
19 ἀνορϑοῦτε Sch. 20 ὑπερόψεσϑαι L!P! | 
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τοῖς ξένοις ἀγαϑὰ παρὰ τῶν ϑεῶν εὐχόμενοι. καταστάντος 12.356 

δὲ τοῦ ϑορύβου, παρήγγειλεν ὃ Δίων εὐϑὺς ἀπιόντας 

παρασκευάζεσϑαι, καὶ δειπνήσαντας ἥκειν μετὰ τῶν. 

ὅπλων εἰς αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἐγνωκὼς διὰ νυκτὸς 

5 βοηϑεῖν. 

44. "Ev δὲ ταῖς Συρακούσαις τῶν Διονυσίου στρα- 

τηγῶν, ἄχοι μὲν ἦν ἡμέρα, πολλὰ κακὰ τὴν πόλιν &pya- 

σαμένων, γενομένης δὲ νυκτὸς ἀναχωρησάντων εἰς τὴν 

ἀκρόπολιν, καί τινας ἐξ ἑαυτῶν ὀλίγους ἀποβαλόντων, 

το ἀναϑαρρήσαντες oi δημαγωγοὶ τῶν Συρακοσίων, καὶ 
τοὺς πολεμίους ἐλπίσαντες ἀτρεμήσειν ἐπὶ τοῖς διαπε- 

πραγμένοις, παρεκάλουν τοὺς πολίτας αὖϑις ἐᾶν Δίωνα, 

κἂν προσίῃ μετὰ τῶν ξένων, μὴ δέχεσϑαι μηδὲ παραχω- 

θεῖν τῆς ἀρετῆς ἐκείνοις ὡς κρείττοσιν, ἀλλὰ σῴζειν τὴν 

15 πόλιν καὶ τὴν ἐλευϑερίαν αὐτοὺς δι’ ἑαυτῶν. πάλιν 

οὖν ἐπέμποντο πρὸς τὸν Δίωνα, παρὰ μὲν τῶν στρατη- 

γῶν ἀποτρέποντες, παρὰ δὲ τῶν ἱππέων καὶ τῶν γνωρί- 

pov πολιτῶν ἐπισπεύδοντες τὴν πορείαν. καὶ διὰ τοῦτο 4 

βραδέως ἅμα καὶ κατὰ σπουδὴν πορευόμενος προσῇει. 

30 τῆς δὲ νυκτὸς προελθούσης, οἱ μὲν μισοῦντες τὸν Δίωνα 5 

κατεῖχον τὰς πύλας ὡς ἀποκλείσοντες αὐτόν, ὁ δὲ Νύψιος 

ἐκ τῆς ἄκρας αὖϑις πολλῷ προϑυμοτέρους γεγονότας καὶ ἃ 

πλείονας ἐφιεὶς τοὺς μισϑοφόρους, τὸ μὲν προτείχισμα πᾶν 

|] εὐϑὺς κατέσκαπτε, τὴν δὲ πόλιν κατέτρεχε καὶ διήρπαζεν. 

35 ἦν δὲ φόνος μὲν οὐκέτι μόνον ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ γυναικῶν ὁ 
᾿ καὶ παίδων, ἁρπαγαὶ δ᾽ ὀλίγαι, φϑόρος δὲ πάντων πολύς. 
98 ἀπεγνωκότος γὰρ ἤδη τὰ πράγματα τοῦ (vob Tob): 

(9 - BU 

! 

i e 

| 
| 
| 
| 

4 αὐτὸν om. Q 18 μηδὲ] καὶ € om. M V^ 17 ἀποτρε- 
πόντων L' τῶν" om. Q 19 σπουδὴν Sint. cl. p. 182, 14: 
σχολὴν 20 προσελϑούσης P! 398 ἀφιεὶς Z περιτείχισμα Z 
26 φϑόρος] φόνος P! 27 (vio? vo)» Sol, cf. c. 50,2 



IUD τς IIAOTTAPXOT 

a. 356 Διονυσίου, xai τοὺς Συρακοσίους δεινῶς μεμισηκότος, 

ὥσπερ ἐνταφιάσαι τὴν τυραννίδα τῇ πόλει πίπτουσαν 

8 ἐβούλετο. καὶ τοῦ Δίωνος προκαταλαμβάνοντες τὴν 

βοήϑειαν, ἐπὶ τὸν ὀξύτατον διὰ πυρὸς πάντων ὄλεϑρον 

e καὶ ἀφανισμὸν ἐχώρησαν, τὰ μὲν ἐγγὺς ἀπὸ χειρῶν δᾳσὶ 

καὶ λαμπάσιν ὑποπιμσράντες, εἰς δὲ τὰ πρόσω διασπεί- 

ϑροντες ἀπὸ τόξων πυροβόλους. φευγόντων δὲ τῶν Συρα- 

κοσίων, oi μὲν ἐν ταῖς ὅδοῖς ἐφονεύοντο καταλαμβα- 

γόμενοι, τὸ δ᾽ eic τὰς οἴκίας καταδυόμενον αὖϑις ὑπὸ τοῦ 

πυρὸς ἐξέπιπτε, πολλῶν ἤδη φλεγομένων καὶ καταφερο- 10 
μένων ἐπὶ τοὺς διαϑέοντας. 

45. Τοῦτο τὸ πάϑος μάλιστα τὴν πόλιν ἀνέῳξε 

Δίωνι, πάντων συμφωνησάντων. ἔτυχε μὲν γὰρ οὐκέτι 

σπουδῇ πορευόμενος, ὡς ἤκουσεν eig τὴν ἀκρόπολιν 

» κατακεκλεῖσϑαι τοὺς πολεμίους. προϊούσης δὲ τῆς ἡμέρας, 

πρῶτον ἱππεῖς ἀπήντησαν αὐτῷ, τὴν δευτέραν κατά- 

f ληψιν ἀπαγγέλλοντες" ἔπειτα καὶ τῶν ὑπεναντιουμένων 

s ἔνιοι παρῆσαν, ἐπείγεσθαι δεόμενοι. ovvveívovrog δὲ τοῦ 

κακοῦ μᾶλλον, Ἡρακλείδης τὸν ἀδελφὸν ἐξέπεμψεν, εἶτα 

Θεοδότην τὸν ϑεῖον, ἱκετεύων ἀρήγειν, ὡς μηδενὸς 30 | 

ἀντέχοντος τοῖς πολεμίοις, αὐτοῦ δὲ τετρωμένου, τῆς δὲ 

πόλεως μικρὸν ἀπεχούσης ἀνατετράφϑαι καὶ καταπε- 

4 πρῆσϑαι. τοιούτων ἀγγελμάτων τῷ Δίωνι προσπεσόν- 

των, ἔτι μὲν ἑξήκοντα σταδίους τῶν πυλῶν ἀπεῖχε" φρά- 

σας δὲ τὸν κίνδυνον τοῖς ξένοις καὶ παρακελευσάμενος, 

978 οὐκέτι βάδην ἦγεν ἀλλὰ δρόμῳ τὸ στράτευμα πρὸς τὴν 

πόλιν, ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλοις ἀντιαζόντων καὶ δεομένων ἐπεί- 

12 c. 4δ--.40 Diod. 16, 20, 2—5 

6 διασπείραντες P! 18 συμφρονησάντων Zie. 17 évav- 
τιουμένων P'M^ 21 δὲ — δὲ] ve — vs Gol. φῦ διακεξλευ- 
σάμενος Q 

re 5 
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γεσϑαι. χρησάμενος δὲ ϑαυμαστῷ τάχει καὶ προϑυμίᾳ 5 a.3256 

τῶν ξένων, εἰσέβαλε διὰ τῶν πυλῶν eic τὴν “Εκατόμπεδον 
λεγομένην" καὶ τοὺς μὲν ἐλαφροὺς εὐϑὺς εἰσελϑὼν ἀφῆκε e 

| πρὸς τοὺς πολεμίους, ὡς ἰδοῦσι ϑαρσῆσαι τοῖς Συρακοσίοις 

| 408 ἐγγένοιτο, τοὺς δ᾽ ὁπλίτας αὐτὸς συνέταττε καὶ τῶν 
ὁ πολιτῶν τοὺς ἐπιρρέοντας καὶ συνισταμένους, ὀρϑίους 

λόχους ποιῶν, καὶ διαιρῶν τὰς ἡγεμονίας, ὅπως [ὁμοῦ] 

πολλαχόϑεν ἅμα προσφέροιτο φοβερώτερον. 46. ἐπεὶ δὲ 

ταῦτα παρασκευασάμενος, καὶ τοῖς ϑεοῖς προσευξάμενος, b 

10 ὥφϑη διὰ τῆς πόλεως ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους, κραυγὴ καὶ 

χαρὰ καὶ πολὺς ἀλαλαγμὸς εὐχαῖς ὁμοῦ καὶ παρακλήσεσι 

μεμειγμένος ἐγίνετο παρὰ τῶν Συρακοσίων, τὸν μὲν Δίωνα 

. {πατέρα xol)» σωτῆρα καὶ ϑεὸν ἀποκαλούντων, τοὺς 

δὲ ξένους ἀδελφοὺς καὶ πολίτας. οὐδεὶς δὲ φίλαυτος 5 

15 (οὕτως ἦν καὶ φιλόψυχος παρὰ τὸν τότε καιρόν, ὃς οὐ 

μᾶλλον ὑπὲρ μόνου Δίωνος ἢ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀγω- 

γιῶν ἐφαίνετο, πρώτου πρὸς τὸν κίνδυνον πορευομένου δι᾽ 

αἵματος καὶ πυρὸς καὶ νεκρῶν πολλῶν κειμένων év ταῖς 

πλατείαις. ἦν μὲν οὖν καὶ τὰ παρὰ τῶν πολεμίων φοβερά, s 
20 παντάπασιν ἀπηγριωμένων καὶ παρατεταγμένων παρὰ c 

τὸ τείχισμα, χαλεπὴν ἔχον καὶ δυσεκβίαστον τὴν πρόσ- 

o00v* ὁ δ᾽ ἐκ τοῦ πυρὸς κίνδυνος ἐτάραττε μᾶλλον τοὺς 

ξένους καὶ δύσεργον ἐποίει τὴν πορείαν. κύκλῳ γὰρ ὑπὸ 4 

τῆς φλογὸς περιελάμποντο, τὰς οἴκίας περινεμομένης᾽" 

950 καὶ διαπύροις ἐπιβαίνοντες ἐρειπίοις, καὶ καταφερομένοις 
———— 

l 2 πυλῶν] ᾿Εξαπύλων Zie.cl Diod.16,20,9 8 εἰσελϑὼν ἀφῆκε 
| Zie.: ἀφῆκεν εἰσελϑεῖν Q (sed ἐφῆκεν M et Sch.) ἀφῆκεν ἐλϑεῖν 

AP ἀφῆκεν ΖΦ ἀφῆκεν εἰσελϑὼν Sint., qui tamen cft. Galb. 25 
| πρὸς] εἰς Q 4. $ ὡς --- ἐγγένοιτο om. Q 7 ὁμοῦ del. Sint. 

8 προσφέροιντο C φοβερώτερος Ri. 18 πατέρα καὶ σωτῆρα 
| Zie.: σωτῆρα APQZ πατέρα C 15 οὕτως add. Cor. (post Rei. 

qui οὔτ. φίλ) 20 παρὰ] πρὸ Q 28 ὑπὸ Sch.: ἀπὸ 96 διὰ 
| πυρὸς ZC 

| 
Plut, IT, 11 [1687] 13 
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a.356 ἀπορρήγμασι μεγάλοις ὑποτρέχοντες ἐπισφαλῶς, καὶ 

πολὺν ὁμοῦ καπνῷ διαπορευόμενοι κονιορτόν, ἐπειρῶντο 

5 συγέχειν καὶ μὴ διασπᾶν τὴν τάξιν. ὡς δὲ προσέμειξαν 

τοῖς πολεμίοις, ἔν χερσὶ μὲν ὀλίγων πρὸς ὀλίγους ἐγίνετο 

ἃ μάχη διὰ τὴν στενότητα καὶ τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ τόπου, 5 

κραυγῇ δὲ καὶ προϑυμίᾳ τῶν Συρακοσίων ἐπιρρωσάντων, 

€ ἐβιάσϑησαν oi περὶ τὸν Νύψιον. καὶ τὸ μὲν πλεῖστον 

αὐτῶν εἷς τὴν ἀκρόπολιν ἐγγὺς οὖσαν ἀναφεῦγον ἐσῴζετο" 
τοὺς δ᾽ [ἐν] ἀπολειφϑέντας ἔξω καὶ διασπαρέντας ἀνήρουν 

τ οἱ ξένοι διώκοντες. ἀπόλαυσιν δὲ τῆς νίκης ἔν τῷ παραῦυ- 10 

τίκα καὶ χαρὰν καὶ περιβολὰς ἔργῳ τηλικούτῳ πρεπούσας 

οὐ παρέσχεν ὃ καιρὸς, ἐπὶ τὰς οἴκίας τραπομένων τῶν 418 

Συρακοσίων καὶ τὸ πῦρ μόλις ἐν τῇ νυκτὶ κατασβεσάν- 

των. ᾿ 

47. Ἡμέρα δ᾽ ὡς ἦν, τῶν μὲν ἄλλων οὐδεὶς ὑπέμεινε 15. 
e δημαγωγῶν, ἀλλὰ καταγνόντες ἑαυτῶν ἔφυγον, 'Hoa- 

κλείδης δὲ καὶ Θεοδότης αὐτοὶ κομίσαντες ἑαυτοὺς τῷ 

Δίωνι παρέδωκαν, ἀδικεῖν ὁμολογοῦντες, καὶ δεόμενοι 

βελτίονος ἐκείνου τυχεῖν, ἢ γεγόνασιν αὐτοὶ περὶ ἐκεῖνον " 

? πρέπειν δὲ Δίωνι, τὴν ἄλλην ἅπασαν ἀρετὴν ἀσύγκριτον 20 | 

ἔχοντι, καὶ πρὸς ὀργὴν κρείττονι φανῆναι τῶν ἠγνωρονὴη 

κότων, oL περὶ οὗ πρότερον ἐστασίασαν πρὸς αὐτόν, 

3 vOv ἥκουσιν ἡττᾶσϑαι τῆς ἀρετῆς ὁμολογοῦντες. ταῦτα 

τῶν περὶ τὸν ᾿Πρακλείδην δεομένων, οἱ μὲν φίλοι παρεκε- 

λεύόντο τῷ Δίωνι μὴ φείδεσϑαι κακῶν καὶ βασκάνων ss | 

ἀνϑρώπων, ἀλλὰ καὶ τοῖς στρατιώταις χαρίσασϑαι τὸν 

Ἡρακλείδην, καὶ τοῦ πολιτεύματος ἐξελεῖν δημοκοπίαν, 

1 ὑποτρέχοντερ᾽ Rei. et €: ἐπιτρέχοντες — 1 ἐξεβιάσϑησαν Rei. 
E ἀναφεύγων L! » 9 δ᾽ om. P! ἐναπολειφϑέντας : corr. 
Sint. ἥρουν 1, ἤιρουν P 12 τρεπομένων: corr. Sch. 18 κα- 
τασβέσαντες vel -τα Z 16 αὐτὸν L' αὑτῶν 1," 96 τῷ 
om. P! 26 χρήσασϑαι L! 
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ἐπιμανὲς νόσημα, τυραννίδος οὖκ ἔλαττον. ὃ δὲ Δίων « α. 366 

παραμυϑούμενος αὐτοὺς ἔλεγεν, ὡς τοῖς μὲν ἄλλοις 

στρατηγοῖς πρὸς ὅπλα καὶ πόλεμον 1) πλείστη τῆς ἀσκή- 
L4 5 € A 1 /, 5 5 , σεώς ἐστιν, αὐτῷ δὲ πολὺν χρόνον ἔν ᾿Ακαδημείᾳ με- 

| γ μελέτηται ϑυμοῦ περιεῖναι καὶ φϑόνου καὶ φιλονικίας 
e 7 5 / /, 9 5 e ^ 7 * ἁπάσης" ὧν ἐπίδειξίς ἔστιν οὐχ ἣ πρὸς φίλους καὶ yon-5 

στοὺς μετριότης, ἀλλ᾽ εἴ τις ἀδικούμενος εὐπαραίτητος 

εἴη καὶ πρᾷος τοῖς ἁμαρτάνουσι" βούλεσθαι δ᾽ Ηρακλείδου ὁ 919 

μὴ τοσοῦτον δυνάμει καὶ φρονήσει κρατῶν ὅσον χρηστό- 

| 1:0 Tqr& καὶ δικαιοσύνῃ φανῆναι. τὸ γὰρ ἀληϑῶς βέλτιον τ 

| ἐν τούτοις" αἱ δὲ τοῦ πολέμου κατορϑώσεις, εἰ καὶ 

| | ἀνϑρώπων μηδένα, τήν γε τύχην διαμφισβητοῦσαν 

ἔχουσιν. εἰ δ᾽ "HooaxAs(ónc ἄπιστος καὶ κακὸς διὰ φϑόνον, s 

οὔ τοι καὶ Δίωνα δεῖ ϑυμῷ διαφϑεῖραι τὴν ἀρετήν" τὸ 

|.15 γὰρ ἀντιτιμωρεῖσϑαι τοῦ προαδικεῖν νόμῳ δικαιότερον 
| e, 4 / » τὲ -. 9 / 9 L ὡρίσθϑαι, φύσει γινόμενον ἀπὸ μιᾶς ἀσϑενείας. ἀνϑρώπου 9 

428 δὲ κακίαν, ei καὶ χαλεπόν ἔστιν, οὐχ οὕτως ἄγριον εἶναι 

παντάπασι καὶ δύσκολον, ὥστε μὴ μεταβάλλειν χάριτι 

ΤΠ γικηϑεῖσαν ὑπὸ τῶν πολλάκις εὖ ποιούντων. 48. τοιούτοις b 

|| »o χρησάμενος λογισμοῖς ὃ Δίων ἀφῆκε τοὺς περὶ τὸν 
| *H. /, 

οακλείδην. 

| Τραπόμενος δὲ πρὸς τὸ διατείχισμα, τῶν μὲν ΣυΌυρα- 

κοσίων ἕκαστον ἐκέλευσεν ἕνα κόψαντα σταυρὸν ἐγγὺς 

καταβάλλειν, τοὺς δὲ ξένους ἐπιστήσας διὰ νυκτός, 

4| 35 ἀναπαυομένων τῶν Συρακοσίων, ἔλαϑεν ἀποσταυρώσας 

τὴν ἀκρόπολιν, ὥστε useÜ ἡμέραν τὸ τάχος καὶ τὴν 

19 c. 48 Diod. 16, 20,5.6 Nep. Dio 6,3 

4 iévom.Q ἀκαδημία: corr. Sint. ὃ πάσης A 9 κρα- 
τεῖν Q 10 ἀληϑὲς 6 14 οὔ τοι Cor.: οὔτι δεῖν Sint. ta- 

|  eito per errorem ut vid. 16 γενόμενον CF^, unde (ys) γινό- 
|,  psvov Zie. 20 τοὺς] τοῖς AP 938 κόψαντας τάφρον: corr. 

Xyl. 26 καὶ τὴν ἐργ.] τῆς ἐργασίας C 

| 

ἢ 

18" 
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a.356 ἐργασίαν Üsacauévovc ὁμοίως ϑαυμάζειν τοὺς πολίτας 

8 καὶ τοὺς πολεμίους. ϑάψας δὲ τοὺς τεϑνηκότας τῶν 

Συρακοσίων, καὶ λυσάμενος τοὺς ἑαλωκότας, δισχιλίων 

4 οὐκ ἐλάττονας ὄντας, ἐκκλησίαν συνήγαγε. καὶ παρελϑὼν 

e Πρακλείδης εἰσηγήσατο γνώμην, αὐτοκράτορα στρατηγὸν s 

5 ἑλέσϑαι Δίωνα κατὰ γῆν καὶ ϑάλασσαν. ἀποδεξαμένων δὲ 

τῶν ἀρίστων καὶ χειροτονεῖν κελευόντων, ἐϑορύβησεν ὃ 

γαυτικὸς ὄχλος καὶ βάναυσος, ἀχϑόμενος ἐκπίπτοντι τῆς 

γαυαρχίας τῷ Ἡρακλείδῃ, καὶ νομίζων αὐτόν, εἰ καὶ τἄλλα 

“μηδενὸς ἄξιός ἔστι, δημοτικώτερόν γε πάντως εἶναι τοῦ 10 

ὁ Δίωνος καὶ μᾶλλον ὑπὸ χεῖρα τοῖς πολλοῖς. ὃ δὲ Δίων 

τοῦτο μὲν ἐφῆκεν αὐτοῖς, καὶ τὴν κατὰ ϑάλατταν ἀρχὴν 

ἀπέδωκε τῷ Ἡρακλείδῃ, πρὸς δὲ τῆς γῆς καὶ τῶν οἰκιῶν 

τὸν ἀναδασμὸν ὡρμημένοις ἐναντιωϑείς, καὶ τὰ πρότερον 

ἂτῳηφισϑέντα περὶ τούτων ἀκυρώσας, ἐλύπησεν. ὅϑεν 15 

εὐϑὺς ἑτέραν ἀρχὴν λαβὼν ὁ Πρακλείδης, τοὺς συνεκπλεύ- 

σαντας μετ᾽ αὐτοῦ στρατιώτας καὶ ναύτας ἐν Μεσσήνῃ 

καϑήμενος ἐδημαγώγει καὶ παρώξυνε κατὰ τοῦ Δίωνος, 

ὡς τυραγγεῖν μέλλοντος" αὐτὸς δὲ πρὸς Διονύσιον ἐποιεῖτο. | 

8 συνϑήκας κρύφα διὰ Φάρακος τοῦ Σπαρτιάτου. καὶ 30. 

τοῦτο τῶν γνωριμωτάτων Συρακοσίων ὑπονοησάντων,  . 

στάσις ἦν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, καὶ δι’ αὐτὴν ἀπορία καὶ 

9 σπάνις ἐν ταῖς Συρακούσαις" ὥστε παντάπασιν ἀμηχα- 48 5. 

γεῖν τὸν Δίωνα καὶ κακῶς ἀκούειν ὑπὸ τῶν φίλων, οὕτω 

δυσμεταχείριστον ἄνϑρωπον καὶ διεφϑαρμένον ὑπὸ φϑόνου 35. 
e καὶ πονηρίας αὐξήσαντα xa^ αὑτοῦ τὸν Ἡρακλείδην. | 

49. Φάρακος δὲ πρὸς Νέᾳ πόλει τῆς ᾿Ακραγαντίνης 

στρατοπεδεύοντος, ἐξαγαγὼν τοὺς Συρακοσίους, ἐβού- 

| 

. 9.8 τῶν συρακουσίων τοὺς τεϑνηκότας Q 6 καὶ κατὰ QA. 
CD .9 τῷ om.Z εἰ κατ᾽ ἄλλα LQP* 19 κατὰ om. P! 
17 uso5vn. QZL*P* μεσίνην L!P! 27 Νέᾳ πόλει Sch.: scri- 
bebant Νεαπόλει, cf. Brut. 21,6 Lucull. 39,8 Cic. 8, ὃ 



| 

| 
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Aevo μὲν ὃν ἑτέρῳ καιρῷ διαγωνίσασϑαι πρὸς αὐτόν, a. 356,5 

Ἡρακλείδου δὲ καὶ τῶν ναυτῶν καταβοώντων, ὡς οὐ 

βούλεται μάχῃ κρῖναι τὸν πόλεμον Δίων, ἀλλ᾽ ἀεὶ μέ- 

γοντος ἄρχειν, ἀναγκασϑεὶς συνέβαλε καὶ ἡττήϑη. 

s γενομένης δὲ τῆς τροπῆς οὐ βαρείας, ἀλλὰ μᾶλλον ὑφ᾽ 

ἑαυτῶν καὶ τοῦ στασιάζειν ταραχϑέντων, αὖϑις ὃ Δίων 

παρεσκευάζετο μάχεσϑαι, καὶ συνέταττε πείϑων καὶ 

παραϑαρρύνων. τῆς δὲ νυκτὸς ἀρχομένης, ἀγγέλλεται πρὸς 

αὐτὸν Πρακλείδην ἄραντα τὸν στόλον πλεῖν ἐπὶ Συρα- 

10 κουσῶν, ἐγνωκότα τὴν πόλιν καταλαβεῖν κἀκεῖνον ἀπο- 

κλεῖσαι μετὰ τοῦ στρατεύματος. εὐθὺς οὖν ἀναλαβὼν 

τοὺς δυνατωτάτους καὶ προϑυμοτάτους, ἱππάσατο διὰ 

τῆς νυκτός" καὶ περὶ τρίτην ὥραν τῆς ἡμέρας πρὸς ταῖς 

πύλαις ἦν, σταδίους κατηνυκὼς ἑπτακοσίους. Πρακλείδης 5 

1; δὲ ταῖς ναυσὶν ὡς ἁμιλλώμενος ὑστέρησεν, ἀποπλεύσας 980 

καὶ πλανώμενος [&v] ταῖς πράξεσιν ἀσκόπως, ἐπιτυγχάνει 

Γαισύλῳ τῷ Σπαρτιάτῃ, φάσκοντι πλεῖν ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ 

Σικελιωτῶν ἔκ “Δακεδαίμονος, ὡς πρότερόν ποτε Γ ύλιτσ- 

πος. ἄσμενος οὖν ἀναλαβὼν τοῦτον τὸν ἄνδρα, καὶ ὁ 

20 περιαψάμενος ὥσπερ ἀλεξιφάρμακον τοῦ Δίωνος, ἐπ- 

ἐδείκνυτο τοῖς συμμάχοις, καὶ κήρυκα πέμπων εἷς τὰς 

Συρακούσας, ἐκέλευε δέχεσϑαι τὸν Σπαρτιάτην ἄρχοντα 

τοὺς πολίτας. ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Δίωνος ὡς εἰσὶν τ 

ἄρχοντες ἱκανοὶ τοῖς Συρακοσίοις, εἰ δὲ πάντως δέοι 

44 8 χαὶ Σπαρτιάτου τοῖς πράγμασιν, αὐτὸς οὗτος εἶναι, κατὰ 
se ποίησιν γεγονὼς Σπαρτιάτης, τὴν μὲν ἀρχὴν ὁ Γαισύλος b 

ἀπέγνω, πλεύσας δὲ πρὸς τὸν Δίωνα διήλλαξε τὸν 

“Ἡρακλείδην, ὅρκους δόντα καὶ πίστεις τὰς μεγίστας, αἷς 

τ 

ec — 

ὃ- 

τοῦ μάχεσϑαι Q 10 ἐν del. Zie. ἐν κεναῖς πράξεσιν Latte 
17 γεσύλω Q et postea φάσκων L!P'!QZ ἡγεμόνα: corr. Aldina 
26 et p. 188,1 Γαισύλος Zie.: Γαίσυλος codd, et editt, 
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a.355/4&0TOg ὁ l'owcóAog ὥμοσε τιμωρὸς ἔσεσϑαι Δίωνι καὶ 

κολαστὴς Ἡρακλείδου κακοπραγμονοῦντος. 

50. ᾿Εκ τούτου κατέλυσαν μὲν οἱ Συρακόσιοι τὸ 

γαυτικόν" οὐδὲν γὰρ ἦν ἔργον αὐτοῦ, μεγάλαι δὲ δαπά- 

γαι τοῖς πλέουσι, καὶ στάσεως ἀφορμαὶ τοῖς ἄρχουσι" τὴν 5 

δ᾽ ἄκραν ἐπολιόρκουν, ἐξοικοδομήσαντες τὸ περιτείχισμα. 

5 μηδενὸς δὲ τοῖς πολιορκουμένοις βοηϑοῦντος, ἐπιλεί- 

ποντος δὲ σίτου, τῶν δὲ μισϑοφόρων γινομένων πονη- 

e ρῶν, ἀπογνοὺς ὃ υἱὸς τοῦ Διονυσίου τὰ πράγματα, καὶ 
σπεισάμενος πρὸς τὸν Δίωνα, τὴν μὲν ἄκραν ἐκείνῳ μετὰ io. | 

τῶν ὅπλων καὶ τῆς ἄλλης κατασκευῆς παρέδωκεν, αὖ- | 

τὸς δὲ τὴν μητέρα xai τὰς ἀδελφὰς ἀναλαβών, καὶ πέντε 

8 πληρωσάμενος τριήρεις, ἐξέπλει πρὸς τὸν πατέρα, τοῦ 

Δίωνος ἀσφαλῶς μὲν ἐκπέμποντος, οὐδενὸς δὲ τῶν ἐν 

Συρακούσαις ἀπολείποντος ἐκείνην τὴν ὄψιν, ἀλλὰ καὶ τὸ | 

τοὺς μὴ παρόντας ἐπιβοωμένων, ὅτι τὴν ἡμέραν ταύτην 

καὶ τὸν ἥλιον ἐλευθέραις ἀνίσχοντα ταῖς Συρακούσαις 

« οὐκ ἐφορῶσιν. ὅπου γὰρ ἔτι νῦν τῶν λεγομένων κατὰ 

τῆς τύχης παραδειγμάτων ἐμφανέστατόν ἔστι καὶ μέγι- 

d στον ἡ Διονυσίου φυγή, τίνα χρὴ δοκεῖν αὐτῶν ἐκείνων 399 
τὴν τότε χαρὰν γενέσϑαι, καὶ πηλίκον φρονῆσαι τοὺς τὴν 

μεγίστην τῶν πώποτε τυραννίδων καϑελόντας ἐλαχίσταις 

ἀφορμαῖς; 
51. ᾿Εκπλεύσαντος δὲ τοῦ ᾿Απολλοκράτους, id τοῦ 

Δίωνος sig τὴν ἀκρόπολιν βαδίζοντος, οὐκ ξπκαρτέρησαν ss 

αἱ γυναῖκες οὐδ᾽ ἀνέμειναν εἰσελϑεῖν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

94. c. 51 Ael. v. h. 12,47 Nep. Dion. 6,2 

1 ἐπώμοσε C δίωνος € 2 ἡρακλείδηιν L'!P! 6 προ- 
τείχισμα Zie. 1 ἐπιλιπόντος: corr. Cor. 8 τοῦ σίτου C 
γενομένων QM^ 15 ἀπολιπόντος : corr. Laar 39 ἐν ἐλα- 
χίσταις Ζ 
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τὰς ϑύρας ἐξέδραμον, ἡ μὲν ᾿Αριστομάχη τὸν υἱὸν ἄγουσα α. 3554 
τοῦ Δίωνος, ἡ δ᾽ ᾿Αρετὴ κατόπιν εἵπετο δακρύουσα καὶ 

διαποροῦσα, πῶς ἀσπάσηται καὶ προσείπῃ τὸν ἄνδρα, 
458 κοινωνίας αὐτῇ πρὸς ἕτερον γεγενημένης. ἀσπασαμένου 2 

5 δ᾽ αὐτοῦ πρῶτον τὴν ἀδελφήν, εἶτα τὸ παιδίον, ἡ 'Api- e 

στομάχη προσαγαγοῦσα τὴν ᾿Αρετήν, ,,ἠτυχοῦμεν᾽“ ἔφη 

ο»ὦ Δίων σοῦ φεύγοντος" ἥκων δὲ καὶ νικῶν ἀφήροηκας s 

ἡμῶν ἁπάντων τὰς κατηφείας, πλὴν μόνης ταύτης, ἣν 

ἐπεῖδον ἡ δυστυχὴς ἐγὼ σοῦ ζῶντος ἑτέρῳ συνελϑεῖν 

10 βιασϑεῖσαν. ὅτ᾽ οὖν σε κύριον ἡμῶν ἡ τύχη πεποίηκε, 4 

πῶς αὐτῇ διαιτᾷς ἐκείνην τὴν ἀνάγκην; πότερον ὡς 

ϑεῖον ἢ καὶ ὡς ἄνδρα σ᾽ ἀσπάσεται;"᾿ τοιαῦτα τῆς ὁ 

Aowrouáync λεγούσης, ὁ Δίων ἐκδακρύσας προση- 
γάγετο φιλοστόργως τὴν γυναῖκα" καὶ παραδοὺς αὐτῇ 

15 τὸν υἱόν, ἐκέλευσεν εἷς τὴν oixíav τὴν αὑτοῦ βαδίζειν, 

ὅπου καὶ αὐτὸς διῃτᾶτο, τὴν ἄκραν ἐπὶ τοῖς Συρακοσίοις f 

ποιησάμενος. 

52. Οὕτω δὲ τῶν πραγμάτων αὐτῷ προκεχωρηκότων, 

οὐδὲν ἀπολαῦσαι πρότερον ἠξίωσε τῆς παρούσης εὖ- 

s) τυχίας, ἢ τὸ καὶ φίλοις χάριτας καὶ συμμάχοις δωρεάς, 

μάλιστα δὲ τοῖς ἐν ἄστει συνήϑεσι καὶ ξένοις ἀπονεῖμαί 

τινα φιλανϑρωπίας καὶ τιμῆς μερίδα, τῇ μεγαλοψυχίᾳ 

τὴν δύναμιν ὑπερβαλλόμενος. ἑαυτὸν δὲ λιτῶς καὶ 5 

σωφρόνως ἔκ τῶν τυχόντων διῴκει, ϑαυμαζόμενος ὅτι 

ss μὴ μόνον Σικελίας τε καὶ Καρχηδόνος, ἀλλὰ καὶ τῆς 981 

“Ελλάδος ὅλης ἀποβλεπούσης πρὸς αὐτὸν εὐημεροῦντα, 

4 τὸν ἕτερον L!Q 6 πρώτην AP* 7 ὦ Δίων ἔφη Sint. 
cum P*A 9. 10 συνελϑεῖν βιασϑεῖσαν) συνελϑοῦσαν Q [10 σὲ 
Sch. Sint. 11 αὐτὴν L! 12 καὶ om. Z0 ἀσπάσηται Sch. 
18 προσκεχωρηκότων: corr. Sol. 19 πρότερον Rei.: πρῶτον 
20 τὸ καὶ P!Q: καὶ τὸ AP'Z 32 τινας 6 98 ὑπερβαλό- 
μδνος Q 94.95 μὴ μόνον ὅτι 6, 
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a.355/4 καὶ μηδὲν οὕτω μέγα τῶν τότε νομιζόντων, μηδ᾽ ἐπιφα- 

γεστέρας περὶ ἄλλον ἡγεμόνα τόλμης καὶ τύχης γεγονέναι 

8 δοκούσης, οὕτω παρεῖχεν ἑαυτὸν ἐσϑῆτι καὶ ϑεραπείᾳ 

καὶ τραπέζῃ μέτριον, ὥσπερ &v ̓ Ακαδημείᾳ συσσιτῶν μετὰ 

Πλάτωνος, οὐκ ἔν ξεναγοῖς καὶ μισϑοφόροις διαιτώμενος, s 

οἷς ai καϑ' ἑκάστην ἡμέραν πλησμοναὶ καὶ ἀπολαύσεις 

4 παραμυϑία τῶν πόνων καὶ τῶν κινδύνων εἰσίν. ἀλλ᾽ ἐκείνῳ 

μὲν Πλάτων ἔγραφεν (ep. 4, 820 4), ὡς πρὸς ἕνα νῦν τῆς 

οἷκουμένης τοῦτον ἅπαντες ἀποβλέπουσιν, αὐτὸς δ᾽ ἐκεῖ- 

Ὁ γος ὡς ἔοικεν ἀφεώρα πρὸς ἕν χωρίον μιᾶς πόλεως, τὴν 46 5 

᾿Ακαδήμειαν, καὶ τοὺς αὐτόϑι καὶ ϑεατὰς καὶ δικαστὰς τι 
ἐγίνωσκεν οὔτε πρᾶξιν οὔτε τόλμαν οὔτε νίκην τινὰ 

ϑαυμάζοντας, ἀλλὰ μόνον εἰ κοσμίως καὶ σωφρόνως τῇ 

τύχῃ χρῆται, καὶ παρέχει μέτριον ἑαυτὸν àv πράγμασι 

5 μεγάλοις, ἀποσκοποῦντας. τοῦ μέντοι περὶ τὰς ὁμιλίας i5 

ὄγκου καὶ τοῦ πρὸς τὸν δῆμον ἀτεγνοῦς ἐφιλονίκει μηδὲν 

ὑφελεῖν μηδὲ χαλάσαι, καίτοι τῶν πραγμάτων αὐτῷ 

χάριτος ἐνδεῶν ὄντων, καὶ Πλάτωνος ἐπιτιμῶντος, ὡς 

εἰρήκαμεν (o. 8, 4), καὶ γράφοντος (ep. 4, 8210 — Par- 

oemiogr. Gr. I1 440), ὅτι ἡ αὐϑάδεια ἐρημίᾳ σύνοικός so 

e ἔστιν. ἀλλὰ φύσει τε φαίνεται πρὸς τὸ πιϑανὸν δυσ- 

e κεράστῳ κεχρημένος, ἀντισπᾶν τε τοὺς Συρακοσίους ἄγαν 

ἀνειμένους καὶ διατεϑρυμμένους προϑυμούμενος. 

53. Ὃ γὰρ Ἡρακλείδης αὖϑις ἐπέκειτο" καὶ πρῶτον 

μὲν εἷς συνέδριον παρακαλούμενος, οὖκ ἐβούλετο βα- 4 

δίζειν. ἰδιώτης γὰρ ὥν, μετὰ τῶν ἄλλων ἐκκλησιάζειν 

7 cf. mor. 69f. 70a 

1 μηδέν᾽ οὕτω μέγαν Latte 8 (év» ἐσϑῆτι Rei. 4 ἀκα- 
δημίαι: corr. Sint., item v. 11 8 ὡς om. L! 9 τοῦτον] 
τόπον àc deinde (xol ἐν τούτῳ μάλιστα πρὸς ἐκεῖνον) ἅπαντες 
Zie. cl. Plat. (αὐτὸν pro τοῦτον Sch.) ἐπιβλέπουσιν Q 11 καὶ 5 
om. 8 28 τοῖς συρακουσίοις ZL? ἐδ ἐκκλησιάσειν Cor. 



ΖΊΩΝ 52,2— 53,06 191 

πολιτῶν. ἔπειτα κατηγόρει τοῦ Δίωνος, ὅτι τὴν ἄκραν᾽ς 

οὐ κατέσκαψε, καὶ τῷ δήμῳ τὸν Διονυσίου τάφον ὡρμη- 

μένῳ λῦσαι καὶ τὸν νεκρὸν ἐκβαλεῖν οὖκ ἐπέτρεψε, μετα- 

πέμπεται δ᾽ ἐκ Κορίνϑου συμβούλους καὶ συνάρχοντας, 

5 ἀπαξιῶν τοὺς πολίτας. τῷ δ᾽ ὄντι μετεπέμπετο τοὺς 3 

Κορινϑίους ὃ Δίων, ἣν ἐπενόει πολιτείαν ὅᾷον ἐλπίζων d 

καταστήσειν ἐκείνων παραγενομένων. ἕπενόει δὲ τὴν 4 

μὲν ἄκρατον δημοκρατίαν, ὡς οὐ πολιτείαν ἀλλὰ παντο- 

πώλιον οὖσαν πολιτειῶν, κατὰ τὸν Πλάτωνα (Rep. 8, δδ1 d), 

10 καταλύειν, Μακωνικὸν δέ τι καὶ Κρητικὸν σχῆμα μειξά- 

μενος &x δήμου καὶ βασιλείας, ἀριστοκρατίαν ἔχον τὴν 

ἐπιστατοῦσαν καὶ βραβεύουσαν τὰ μέγιστα, καϑιστάναι 

καὶ κοσμεῖν, ὁρῶν καὶ τοὺς Κορινϑίους ὀλιγαρχικώτερόν 

τε πολιτευομένους, καὶ μὴ πολλὰ τῶν κοινῶν ὃν τῷ δήμῳ 

475 πράττοντας. ὡς οὖν μάλιστα πρὸς ταῦτα τὸν Πρακλείδην s 

16 ἐναντιώσεσϑαι προσεδόκα, καὶ τἄλλα ταραχώδης καὶ 

εὐμετάβολος καὶ στασιαστικὸς ἦν, oc πάλαι βουλομένους e 

αὐτὸν ἀνελεῖν ἐκώλυεν, τούτοις ἐπέτρεψε τότε" καὶ παρελ- 

ϑόντες εἰς τὴν οἴκίαν ἀποκτιννύουσιν αὐτόν. ἐλύπησε δὲ ὁ 

30 σφόδρα τοὺς Συρακοσίους ἀποϑανών᾽ ὅμως δὲ τοῦ 

Δίωνος ταφάς τε λαμπρὰς παρασκευάσαντος, καὶ μετὰ τοῦ 

στρατεύματος ἑπομένου προπέμψαντος τὸν νεκρόν, εἶτα 

διαλεχϑέντος αὐτοῖς, συνέγνωσαν, ὡς οὐ δυνατὸν [ἢν] 

ταρασσομένην παύσασϑαι τὴν πόλιν Ἡρακλείδου καὶ 

s Δίωνος ἅμα πολιτευομένων. 

7 cf. Plat. ep. 8, 358 b—8357a Nep. Dion 6,4 16 Nep. Dion 
6,5 

7 γενομένων θ, 8 πανταπώλιον P? παντοπώλειονᾳ 10 κατα- 
λύειν Zie.: κωλύειν codd. κολούειν Br. ἀναλύειν C.F.Hermann 
11 ἔχων: corr. Anon. — 12 ἐπικρατοῦσαν Z 171 εὐμετάϑετος AP? 
et editt. 18 αὐτὸν ἀνελεῖν ἐκώλυεν Z: ἐκ. αὐτ. ἀν. Ο αὖτ. dx. 
ἂν. APQ, et editt. αὐτὸς Sol. τούτους PD 39 τὸν om. 1,Ἶ 
23 ἦν del. Zie., nisi praestat ὃν cl. p. 262,1 

355/4 
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94. Ἦν δέ τις ἑταῖρος τοῦ Δίωνος ἐξ ̓ Αϑηνῶν, KáAAan- 

πος, ὅν φησιν ὃ Πλάτων (θΡ. Τ, 8886) οὐκ ἀπὸ παιδείας 

ἢ ἀλλ᾽ éx μυσταγωγιῶν καὶ τῆς περιτρεχούσης ἑταιρείας 

γνώριμον αὐτῷ γενέσϑαι καὶ συνήϑη, μετασχὼν δὲ τῆς 

στρατείας καὶ τιμώμενος, ὥστε καὶ συνεισελϑεῖν εἷς τὰς ὁ 

Συρακούσας πρῶτος τῶν ἑταίρων ἁπάντων ἐστεφανωμέ- 

? voc. ἦν (δὲν καὶ λαμπρὸς ἐν τοῖς ἀγῶσι καὶ διάσημος. ἐπεὶ 

δὲ τῶν πρώτων καὶ βελτίστων φίλων τοῦ Δίωνος ἀνη- 

λωμένων ὑπὸ τοῦ πολέμου, καὶ τεϑνηκότος Ηρακλείδου, 
τόν τε δῆμον ἑώρα τῶν Συρακοσίων ἔρημον ἡγεμόνος ὄντα, 

982 καὶ τοὺς στρατιώτας τοὺς μετὰ Δίωνος προσέχοντας αὐτῷ 

8 μάλιστα, μιαρώτατος ἀνϑρώπων γενόμενος, καὶ παντά- 

πασιν ἐλπίσας Σικελίαν ἄϑλον ἕξειν τῆς ξενοκτογίας, ὡς 

δέ φασιν ἔνιοι, καὶ τάλαντα προσλαβὼν εἴκοσι τοῦ φόνου 

μισϑὸν παρὰ τῶν πολεμίων, διέφϑειρε καὶ παρεσκεύαζέ 15 —. 

τινας τῶν ξένων ἐπὶ τὸν Δίωνα, κακοηϑεστάτην ἀρχὴν 
4 καὶ πανουργοτάτην ποιησάμενος. ἀεὶ γάρ τινας φωνὰς 

τῶν στρατιωτῶν πρὸς éxeivov ἢ λελεγμένας ἀληϑῶς 

ἀναφέρων ἢ πεπλασμένας ὑπ᾽ αὐτοῦ, τοιαύτην ἐξουσίαν 

ἔλαβε διὰ τὴν πίστιν, ὥστ᾽ ἐντυγχάνειν κρύφα καὶ διαλέγε- 90 

Ὁ σϑαι μετὰ παρρησίας οἷς βούλοιτο κατὰ τοῦ Δίωνος, 
αὐτοῦ κελεύοντος, ἵνα μηδεὶς λανϑάνῃ τῶν ὑπούλως καὶ 48 8 

5 δυσμενῶς ἐχόντων. ἐκ δὲ τούτων συνέβαινε τοὺς μὲν 
πονηροὺς καὶ νοσοῦντας εὑρίσκειν ταχὺ καὶ συνιστάναι 

τὸν Κάλλιππον, εἰ δέ τις ἀπωσάμενος τοὺς λόγους αὐτοῦ ss 

[e 0 

1 c. δά Plat. ep. 7,3342 Nep. Dion 8,1—3 

1 ἐξ ᾿Αϑηνῶν om. Z ὃ παρατυχούσης Anon. παρατρεχού- 
σης Sint.! per errorem ut vid. 4 αὐτὸν L 5 εἰς om. A 
7 ἦν om. Α et editt, post λαμπρὸς pon. δὲ add.Cor. 9 ὑπὸ 
τῆς πόλεως Q 10 ἡγεμόνος om. Q 11 ἔχοντας αὶἪο 18 Σι- 
κελίαν om. Ζ 19 ὑφ᾽ αὑτοῦ Anon. 20 ἀνέλαβε PQ 
394 μισοῦντας QZ 
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καὶ τὴν πεῖραν ἐξείποι πρὸς τὸν Δίωνα, μὴ ταράττεσθαι 

μηδὲ χαλεπαίνειν ἐκεῖνον, ὧς ἃ προσέταττε τοῦ Καλλίππου 

περαίνοντος. 

56. Συνισταμένης δὲ τῆς ἐπιβουλῆς, φάσμα γίνεται 

5 τῷ Δίωνι μέγα καὶ τερατῶδες. ἐτύγχανε μὲν γὰρ ὀψὲ 

τῆς ἡμέρας καϑεζόμενος ἐν παστάδι τῆς οἴκίας, μόνος ὧν 

πρὸς ἑαυτῷ τὴν διάνοιαν" ἐξαίφνης δὲ ψόφου γενομέ- 5 

vov πρὸς ϑατέρῳ πέρατι τῆς στοᾶς, ἀποβλέψας ἔτι φωτὸς c 

ὄντος εἶδε γυναῖκα μεγάλην, στολῇ μὲν καὶ προσώπῳ 

10 μηδὲν "Egwóoc τραγικῆς παραλλάττουσαν, σαίρουσαν δὲ 
καλλύντρῳ τινὶ τὴν οἰκίαν. ἐκπλαγεὶς δὲ δεινῶς, καὶ 8 

περίφοβος γενόμενος, μετεπέμψατο τοὺς φίλους καὶ διη- 

γεῖτο τὴν ὄψιν αὐτοῖς, καὶ παραμένειν ἐδεῖτο καὶ συν- 

γυκτερεύειν, παντάπασιν ἐκστατικῶς ἔχων, καὶ δεδοικὼς 

16 μὴ πάλιν εἷς ὄψιν αὐτῷ μονωϑέντι τὸ τέρας ἀφίκηται. 

τοῦτο μὲν οὖν αὖϑις οὐ συνέπεσε. usÜ' ἡμέρας δ᾽ ὀλί- « 

γας ὃ υἱὸς αὐτοῦ, σχεδὸν ἀντίπαις ὥν, ἔκ τινος λύπης καὶ 

ὀργῆς μικρὰν καὶ παιδικὴν ἀρχὴν λαβούσης ἔρριψεν ἑαυτὸν 

ἀπὸ τοῦ τέγους ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καὶ διεφϑάρη. d 

/.299 ὅθ. Ἔν τοιούτοις δὲ τοῦ Δίωνος ὄντος, ὃ [Κάλλισισος ἔτι 

μᾶλλον εἴχετο τῆς ἐπιβουλῆς καὶ λόγον εἰς τοὺς Συρακο- 

σίους ἐξέδωκεν, ὡς ὁ Δίων ἄπαις γεγονὼς ἔγνωκε τὸν 

(viov» τοῦ Διονυσίου καλεῖν ᾿Απολλοκράτην καὶ ποιεῖ- 

4 cf. ο. 3 16 mor. 118 ἃ. 119 a.b Nep. Dion 4,3. 6,2 Ael. 
v.h. 8,4 90 c.56 mor. 176 f. 530c Nep. Dion 8,4. 5 Val. Max. 
8,8 ext. 5 32 cf. ad p. 191,7 

4 Boo1ng P — & καὶ om.Q 6 Ov] ἔχων Cor. ἢ ἑαυτὸν 
AP? 9 στολὴν L'Q πρόσωπον Q 10 ἐριννύος L*P*QZ 
11 καλύντρωι: COrT. Ànon. 16 δ᾽ om. L 18 παιδικὴν Anon.: 
παιδιὰν ἀπαρχὴν AP? αὐτὸν Z 19 τοῦ om. Ζ στέγους 

| AP mor. 1190 τὴν om.Z 81 ἐπείχετο Z —— 22.28 τὸν υἱὸν 
| τοῦ Zie.:: τὸν PQZL? του L' ἀπολλοκράτη A 
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σϑαι διάδοχον, ἀδελφιδοῦν μὲν ὄντα τῆς ἑαυτοῦ γυναι- 

5 κός, ϑυγατριδοῦν δὲ τῆς ἀδελφῆς. ἤδη δὲ καὶ τὸν Δίωνα 

καὶ τὰς γυναῖκας ὑπόνοια τῶν πραττομένων εἶχε, καὶ 

s μηνύσεις ἐγίγνοντο πανταχόϑεν. ἀλλ᾿ ὁ μὲν Δίων ὧς — 

ἔοικεν ἐπὶ τοῖς κατὰ τὸν Ἡρακλείδην ἀχϑόμενος, καὶ ὅ 

τὸν φόνον ἐκεῖνον ὥς τινα τοῦ βίου καὶ τῶν πράξεων 

e αὐτῷ κηλῖδα περικειμένην δυσχεραίνων ἀεὶ καὶ βαρυ- 49 8 

γόμενος, εἶπεν ὅτι πολλάκις ἤδη ϑνήσκειν ἕτοιμός ἔστι, 

καὶ παρέχειν τῷ βουλομένῳ σφάττειν αὐτόν, εἰ ζῆν δεή- 

σει μὴ μόνον τοὺς ἐχϑροὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς φίλους φυ- 

4 λαττόμενον. τὰς δὲ γυναῖκας ὁρῶν ὃ Κάλλιππος ἔξετα- 

ζούσας ἀκριβῶς τὸ πρᾶγμα καὶ φοβηϑείς, ἦλϑε πρὸς αὐ- 

τὰς ἀρνούμενος καὶ δακρύων, καὶ πίστιν ἣν βούλονται 

5 διδόναι βουλόμενος. aL δ᾽ ἠξίουν αὐτὸν ὀμόσαι τὸν 

μέγαν ὅρκον. ἦν δὲ τοιοῦτος" καταβὰς εἰς τὸ τῶν Θε- τὖ 

σμοφόρων τέμενος ὃ διδοὺς τὴν πίστιν, ἱερῶν τινων γε- 

γομένων, περιβάλλεται τὴν πορφυρίδα τῆς ϑεοῦ, καὶ 

fe λαβὼν δᾷδα καιομένην ἀπόμνυσι. ταῦτα ποιήσας ὃ KáA- 

λιππος πάντα, καὶ τὸν ὅρκον ἀπομόσας, οὕτω κατεγέλασε | 

τῶν ϑεῶν, ὥστε περιμείνας τὴν ἑορτὴν ἧς ὥμοσε ϑεοῦ, so — 
ὁρᾷ τὸν φόνον év τοῖς Κορείοις, οὐδὲν ἴσως τὸ περὶ τὴν | 

ἡμέραν τῆς ϑεοῦ ποιησάμενος, ὡς ἀσεβουμένης πάντως, a 

ei καὶ κατ᾽ ἄλλον χρόνον ἔσφαττε τὸν μύστην αὐτῆς ὁ 
μυσταγωγύός. | 

57. Ὄντων δὲ πλειόνων ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς πράξεως, 

καϑεζομένου Δίωνος ἔν οἴκήματι κλίνας τινὰς ἔχοντι 

μ᾿. e 

25 c. 57 Diod. 16,31, 7 Nep. Dion 9 

4 ἐγίνοντο P!C 8 εἰπεῖν L! 11 ὁ om. Ρ 13 βούλων- 
ται L'P! 14 (jovióuevog;om.Q 1.16 μισϑοφόρωνΖ 17 τοῦ 
ϑεοῦ 1,} 18 ἐπόμνυσι Cor. 91 δρᾶσαι α, δρᾶν ΒΥ. κουρείοις 
QZL?P*  (ze«g'» οὐδὲν Rei. οὐδὲ μύσος Sol. 28 ὁ μυστα- 
γωγός del. Rei. 40 καὶ καϑεζομένου AP 
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μετὰ τῶν φίλων, οἱ μὲν ἔξω τὴν οἰκίαν περιέστησαν, oi 983 

δὲ πρὸς ταῖς ϑύραις τοῦ οἴκου καὶ ταῖς Üvoícw ἦσαν. 

αὐτοὶ δ᾽ οἱ προσφέρειν τὰς χεῖρας μέλλοντες Ζακύνϑιοι 

παρῆλθον ἄνευ ξιφῶν ἐν τοῖς χιτῶσιν. ἅμα δ᾽ οἱ μὲν 

5 ἔξω τὰς ϑύρας ἐπισπασάμενοι κατεῖχον, οἱ δὲ τῷ Δίωνι 

προσπεσόντες κατάγχειν ἐπειρῶντο καὶ συντρίβειν αὐτόν. 

ὡς δ᾽ οὐδὲν ἐπέραινον, ἤτουν ξίφος" οὐδεὶς δ᾽ ἐτόλμα 

τὰς ϑύρας ἀνοῖξαι. συχνοὶ γὰρ ἦσαν ἔνδον oí μετὰ τοῦ 

Δίωνος, ὧν ἕκαστος οἰόμενος, ἂν ἐκεῖνον προῆται, δια- 

10 σώσειν ἑαυτόν, οὐκ ἐτόλμα βοηϑεῖν. διατριβῆς δὲ γενο- 

μένης, Δύκων ὃ Συρακόσιος ὀρέγει τινὶ τῶν Ζακυν- 

ϑίων διὰ τῆς ϑυρίδος ἐγχειρίδιον, ᾧ καϑάπερ ἱερεῖον Ὁ 

s τὸν Δίωνα κρατούμενον πάλαι καὶ ἴ δεδιττόμενον ἀπέ- 

σφαξαν. εὐθὺς δὲ καὶ τὴν ἀδελφὴν μετὰ τῆς γυναικὸς 

15 ἐγκύμονος οὔσης εἰς τὴν εἱρκτὴν ἐνέβαλον. καὶ συνέβη 

τῇ γυναικὶ τλημονέστατα λοχευϑείσῃ τεκεῖν ὃν τῷ δεσμω- 

τηρίῳ παιδάριον ἄρρεν" ὅπερ ϑρέψαι καὶ μᾶλλον παρ- 

εβάλοντο πείσασαι τοὺς φύλακας, ἤδη τοῦ Καλλίππου 

ϑορυβουμένου τοῖς πράγμασιν. 

2 98. 'Ev ἀρχῇ μὲν γὰρ ἀποκτείνας τὸν Δίωνα, λαμ- 

πρὸς ἦν καὶ κατεῖχε τὰς Συρακούσας" καὶ πρὸς τὴν Αϑη- 

γαίων ἔγραφε πόλιν, ἣν μάλιστα μετὰ τοὺς ϑεοὺς ὥφει- 

λεν αἰδεῖσϑαι καὶ δεδιέναι, τηλικούτου μύσους ἁψάμε- c 

γος. ἀλλ᾽ ἔοικεν ἀληϑῶς λέγεσθαι τὸ τὴν πόλιν ἐκείνην 

(35 φέρειν ἄνδρας ἀρετῇ τε τοὺς ἀγαϑοὺς ἀρίστους καὶ 

κακίᾳ τοὺς φαύλους πονηροτάτους, καϑάπερ αὐτῶν καὶ 
ἡ χώρα κάλλιστον μέλι καὶ κώνειον ὠκυμορώτατον ἄναδί- 

t5 

e 

P» 

σι 

t5 

ὁ κατάγχειν (Amyot) Cor.: κατέχειν ΑΡΖ κατεῖχον, 9 ede- 
bant πρόηται 11 ὁ om. AP! 18 δεδιττόμενον]) πεπνιγμένον 
Rei. δεδεμένον Cor. ἑλιττόμενον Sch. 17 ϑρέψαι καὶ μᾶλλον 
219.: x. ρ. μι AQZP? μᾶλλον om. P! παρεβάλλοντο P!QZ 
20 λαμπρῶς L'P' 48 μίσους QZ 394 ὡς ἀληϑῶς Z 
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s δωσιν. οὐ μὴν πολὺν χρόνον ὃ Κάλλιππος ἔγκλημα 

τῆς τύχης καὶ τῶν ϑεῶν περιῆν, ὡς περιορώντων ἐξ 

ἀσεβήματος ἄνϑρωπον τηλικούτου κτώμενον ἡγεμονίας 

4 καὶ πράγματα ταχὺ δ᾽ ἀξίαν δίκην ἔδωκεν. ὁρμήσας 

a.353[; μὲν γὰρ Κατάνην λαβεῖν, εὐθὺς ἀπέβαλε τὰς Συρακού- 5 

σας" ὅτε καί φασιν αὐτὸν εἰπεῖν ὅτι πόλιν ἀπολωλεκὼς 

ds τυρόκνηστιν εἴληφεν. ἐπιϑέμενος δὲ Μεσσηνίοις, καὶ 

τοὺς πλείστους στρατιώτας ἀπολέσας, ἐν οἷς ἦσαν oli 

Δίωνα κατακτείναντες, οὐδεμιᾶς δὲ πόλεως αὐτὸν ἐν 

Σικελίᾳ προσδεχομένης, ἀλλὰ μισούντων ἁπάντων καὶ τὸ 
a. 3516 προβαλλομένων, “Ῥήγιον κατέσχεν. ἔκεῖ δὲ λυπρῶς 

πράττων, καὶ κακῶς διατρέφων τοὺς μισϑοφόρους, ὑπὸ 

Δεπτίνου καὶ “Πολυπέρχοντος ἀνῃρέϑη, χρησαμένων 

ξιφιδίῳ κατὰ τύχην ᾧ καὶ Δίωνα πληγῆναί φασιν. 

τ ἐγνώσϑη δὲ τῷ μεγέϑει (βραχὺ γὰρ ἦν ὥσπερ và Aa- 15 

κωνικά) καὶ τῇ κατασκευῇ τῆς τέχνης, εἰργασμένον γλα- | 

φυρῶς xai περιττῶς. τοιαύτην μὲν οὖν τίσιν Κάλλισστος 318. 

ἔδωκε. 

es 7ὴν δ᾽ ᾿Δριστομάχην καὶ τὴν ᾿Αρετήν, ὡς ἀφείϑησαν 

ἐκ τῆς εἱρκτῆς, ἀναλαβὼν ᾿Ικέτης ó Συρακόσιος, εἷς τῶν so. 

Δίωνος φίλων γεγονώς, ἐδόκει πιστῶς καὶ καλῶς περι- 

9 ἔπειν. εἶτα συμπεισϑεὶς ὑπὸ τῶν Δίωνος ἐχϑρῶν, καὶ 

παρασκευάσας πλοῖον αὐταῖς, ὡς εἷς 1Π]ελοπόγνησον 

ἀποσταλησομέναις, ἐκέλευσε κατὰ πλοῦν ἀποσφάξαντας 
ἐχβαλεῖν eic τὴν ϑάλασσαν' οἱ δὲ ζώσας ἔτι καταποντισϑῆ- 95. 

10 va, λέγουσι καὶ τὸ παιδίον μετ᾽ αὐτῶν. περιῆλϑε δὲ καὶ 

τοῦτον ἀξία ποινὴ τῶν τετολμημένων" αὐτός τε γὰρ ὑπὸ 

4 Diod. 16, 36, 5. 45,9 Polyaen. 5,4 11 mor. 553d Athen. 
11, 508e 

7 μεσηνίοις PQZ 18 πολυσπέρχοντος ΟΕ" 14 ζτῷ αὐτῷ» κατὰ 
Zie. {τῷδ ξιφιδίῳ Li. 17 ὁ κάλλιππος Q 20 ὁ ἱκέτης PQ 
οἰκέτης L! φῦ καὶ καταποντισϑῆναι L 51 ποινὴ) τιμὴ Q 
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Τιμολέοντος ἁλοὺς ἀπέϑανε, καὶ ϑυγατέρας δύο ztoocaz- 

ἔκτειναν αὐτοῦ Δίωνι τιμωροῦντες oi. Συρακόσιοι" περὶ 

ὧν ἐν τῷ Τιμολέοντος βίῳ {τὰν καϑ' ἕκαστα γέγρα- 
ato (e. 88). 

; BPOYTOZ 984 

1. Μάρκου δὲ Βρούτου πρόγονος ἦν 'loóvc Βροῦ- 

τος, ὃν ἀνέστησαν év Καπιτωλίῳ χαλκοῦν οἱ πάλαι 

“Ρωμαῖοι μέσον τῶν βασιλέων ἑσπασμένον ξίφος, ὡς 

βεβαιότατα καταλύσαντα Ταρκυνίους. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μέν, 2 Ὁ 

1) ὥσπερ τὰ ψυχρήλατα τῶν ξιφῶν, σκληρὸν éx φύσεως 

καὶ οὐ μαλακὸν ἔχων ὑπὸ λόγου τὸ ἦϑος, ἄχρι παιδοφο- 

γίας ἐξώκειλε τῷ ϑυμῷ τῷ κατὰ τῶν τυράννων. οὑτοσὶ 3 

δ᾽ ὑπὲρ οὗ γράφεται ταῦτα, παιδείᾳ. καὶ λόγῳ διὰ φι- 

λοσοφίας καταμείξας τὸ ἦϑος, καὶ τὴν φύσιν ἐμβροιϑῆ καὶ 

15 πρᾳεῖαν οὖσαν ἐπεγείρας ταῖς πρακτικαῖς ὁρμαῖς, éu- 

μελέστατα δοκεῖ κραϑῆναι πρὸς τὸ καλόν, ὥστε καὶ τοὺς « 

ἀπεχϑανομένους αὐτῷ διὰ τὴν ἐπὶ Καίσαρα συνωμο- 

σίαν, ci μέν τι γενναῖον 1j πρᾶξις ἤνεγκε, Βρούτῳ προσ- 

ἄπτειν, τὰ δυσχερέστερα δὲ τῶν γεγονότων τρέπειν c 
12 5 εἰς Κάσσιον, oixciov μὲν ὄντα Βρούτου καὶ φίλον, ἁπλοῦν 
οἱ δὲ τῷ τρόπῳ καὶ καϑαρὸν οὐχ ὁμοίως. Σερβιλία υ 

δ᾽ ἡ μήτηρ ἀνέφερε τὸ γένος eig Ἄλαν Σερβίλιον, ὃς 

Μαιλίου Σπορίου τυραννίδα κατασκευαζομένου καὶ τα- 

6 cf. Schur, RE. Suppl. V 359, 56 7 Suet. Caes. 80, 8 Plin. 
n. h. 38,9 paneg. 55,6 Cass. Dio 43, 45,4 11 Plut. Popl. 6 
et 101 1.1. 98 Dion. Hal. 12, 4, 29—5 "Cie. Phil. 2, 26. 10, 14. Att. 
18,40,1 Babelon, Monnaies de la rép. rom., Iunii 30—32. 43 
Münzer RE II A 1768 

2 αὐτοῦ A: αὐτῶῶὠὦὠΡ ἃ τὰ add. Pflugk — 6 μαφφλύρω Ρ11,3: 
ἀπόγονος L'QZP* 7 ἔστησαν Z . 11 λόγους P 19 δυσχε- 
ρέστατα: corr. Rei. 92 σάλαν L'PQZ 98 Μαιλίου Xyl.: 
μαλλίου codd. Μελίου Anon. 
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oárrovrog τὸν δῆμον, ἐγχειρίδιον λαβὼν ὑπὸ μάλης 

προῆλϑεν εἰς ἀγοράν, καὶ παραστὰς τῷ ἀνδρὶ πλησίον, 

ὡς ἐντυγχάνειν τι μέλλων καὶ διαλέγεσθαι, προσνεύ- 

e σαντα πατάξας ἀπέκτεινε. τοῦτο μὲν οὖν ὁμολογούμε- 

γόν ἐστι" τὸ δὲ πατρῷον γένος οἱ διὰ τὸν Καίσαρος φό- 

vov ἔχϑραν τινὰ καὶ δυσμένειαν ἀποδεικνύμενοι πρὸς 

ἃ Βροῦτον οὔ φασιν εἷς τὸν ἐκβαλόντα Ταρκυνίους ἀν- 

ἤκειν" οὐδὲν γὰρ ἐκείνῳ λειφϑῆγναι γένος, ἀνελόντι τοὺς 

υἱούς" ἀλλὰ δημότην τοῦτον οἶκον ὁμώνυμον ὄντα 

τ Βρούτοις ἄρτι καὶ πρῴην εἷς ἄρχοντας προελϑεῖν. 11ο- 

σειδώνιος δ᾽ ὃ φιλόσοφος (FGrHist II 260) τοὺς μὲν 
ἐνηλίκους φησὶν ἀπολέσϑαι τοῦ Βρούτου παῖδας, ὡς 

ἱστόρηται, τρίτον δὲ λειφϑῆναι νήπιον, ἀφ᾽ οὗ τὸ γένος 

8 ὡρμῆσθαι" καὶ τῶν γε καϑ'᾽ αὑτὸν éx τῆς οἰκίας γεγονότων 

ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ἀναφέρειν ἑνίους πρὸς τὸν ἀνδριάντα 

τοῦ Βρούτου τὴν ὁμοιότητα τῆς ἰδέας. περὶ μὲν οὖν 

τούτων τοσαῦτα. 

2. Σερβιλίας δὲ τῆς Βρούτου μητρὸς ἀδελφὸς ἦν 
e Κάτων ó φιλόσοφος, ὃν μάλιστα “Ῥωμαίων ἐζήλωσεν οὗ- 

5 τος, ϑεῖον ὄντα καὶ πενϑερὸν ὕστερον γενόμενον. τῶν 

δ᾽ ᾿Ελληνικῶν φιλοσόφων οὐδενὸς μὲν ὡς ἁπλῶς ei- 

πεῖν ἀνήκοος ἦν οὐδ᾽ ἀλλότριος, διαφερόντως δ᾽ ἑσπου- 

8 δάκει πρὸς τοὺς ἀπὸ ]]λάτωνος. καὶ τὴν νέαν καὶ μέ- 

σήν λεγομένην ᾿Ακαδήμειαν οὐ πάνυ προσιέμενος, ἐξήρ- 

τητο τῆς παλαιᾶς, καὶ διετέλει ϑαυμάζων μὲν ᾿Αντίοχον 

τὸν ᾿Ασκαλωνίτην, φίλον δὲ καὶ συμβιωτὴν τὸν ἀδελφὸν 

$ Dion. Hal. 5, 18 Cass. Dio 44, 12,1 18 cf. supra p. 46, 14 

2 περιστὰς L! 7 ἐχβάλλοντα P! 9 οἶκον ὁμώνυμον 
Madvig: οἰκονόμου υἱὸν 10 Βρούτου: corr. Wurms ἄρχον- 
τας Sieph.: ἄρχοντα μετελϑεῖν Q Madvig 12 ἐνηλίκους 
ΑΡΖΟ: ἡλίκους Q ἐνηλικίους 15 16 οὖν om. Q 32 δ᾽ om. Δ΄ 
94 ἀκαδημίαν: corr. Sint. 
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αὐτοῦ πεποιημένος Ἄριστον, ἄνδρα τῇ μὲν ἐν λόγοις 

| 538 ἕξει πολλῶν φιλοσόφων λειπόμενον, εὐταξίᾳ δὲ καὶ 

πρᾳότητι τοῖς πρώτοις ἐνάμιλλον. ὃ δ᾽ ΓΕμπυλος, οὗ «4 

καὶ αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς καὶ οἱ φίλοι μέμνηνται f 

s πολλάκις, ὡς συμβιοῦντος αὐτῷ, δήτωρ [μὲν] ἦν, καὶ κα- 
ταλέλοιπε μικρὸν μέν, οὐ φαῦλον δὲ σύγγραμμα περὶ τῆς 

Καίσαρος ἀναιρέσεως, ὃ Βροῦτος ἐπιγέγραπται (ΒῊ α III 

827). Ρωμαϊστὶ μὲν οὖν ἤσκητο πρὸς τὰς {διλεξόδους 5 

καὶ τοὺς ἀγῶνας ἱκανῶς ὃ Βροῦτος, ᾿Ἐλληνιστὶ δὲ τὴν 985 
» 1 A 1 5 , 

10 ἀποφϑεγματικὴν καὶ “Λακωνικὴν ἐπιτηδεύων βραχυ- 

λογίαν, ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ἐνιαχοῦ παράσημός ἔστιν. οἷον ὁ 

ἤδη καϑεστηκὼς εἰς τὸν πόλεμον γράφει ]Π]εργαμηνοῖς᾽" 

,,0xoóo ὑμᾶς Δολοβέλλᾳ δεδωκέναι χρήματα" ἃ εἰ μὲν 
ς ’ὔ » e - 5 - 5 Ψ 5) 5 , 

éxóvvec ἔδοτε, ὁμολογεῖτε ἀδικεῖν" εἰ δ᾽ ἄκοντες, ἀποδεί- 
-€- 3,6 f “- € Z / E ς ' 

15 ξατε τῷ ἐμοὶ ἑκόντες Óobvou." πάλιν Σαμίοις" ,,ai βουλαὶ τ 
ς - 9 ’ὔὕ e ς δ - , ͵7 /, ὑμῶν ὀλίγωροι, αἱ ὑπουργίαι βραδεῖαι. τί τούτων τέλος 

ἐννοεῖσϑε ; καὶ [περὶ Π]αταρέων] ἑτέραν" ,,Ξάνϑιοι τὴν s 

ἐμὴν εὐεργεσίαν ὑπεριδόντες, τάφον ἀπονοίας ἐσχήκασι τὴν 

πατρίδα llovageig δὲ πιστεύσαντες ἑαυτοὺς ἐμοί, οὐδὲν 

30 ἐλλείπουσι διοικοῦντες τὰ xaÜ' ἕκαστα τῆς ἐλευϑερίας. b 

ἐξὸν οὖν καὶ ὑμῖν ἢ τὴν ]Παταρέων κρίσιν ἢ τὴν Ξανϑίων 

τύχην ἑλέσϑαι..᾿ τὸ μὲν οὖν τῶν παρασήμων γένος ἔπι- 

στολίων τοιοῦτόν ἔστιν. 

9. Ἔτι δὲ μειράκιον àv, Κάτωνι τῷ ϑείῳ συναπε- α. 58-- 56 

δήμησεν, εἰς Κύπρον ἐπὶ Πτολεμαῖον ἀποσταλέντι. {πο- 9 

λεμαίου δὲ διαφϑείραντος ἑαυτόν, ὁ Κάτων αὐτὸς ἐν 

οι 

12 Epistologr. Gr. 178 nr.1 15 ibid. 191 nr. 69 17 ibid. 
182 nr. 25 94 c. 3,1—83 Plut. Cat. min, 36, 1. 2 

6 μὲν del. Cor. 8 διεξόδους Vuloc.: ἐξόδους 11 οἵαν Cor. 
18 δολαβέλλα L! χρήμ. δεδωκ. Epist. 17 περὶ Παταρέων del. 
Voegelin Βροῦτος 4vxío:g Epist. 18 τῆς ἀνοίας Epist. 99 ἑλέσϑε 
Aldina 94 0v Q 

Plut. II, 11 [1687] 14 
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α.58--56 Ῥόδῳ διατριβὴν ἔχων ἀναγκαίαν, ἔτυχε μὲν ἤδη τινὰ τῶν 

φίλων Κανίδιον ἐπὲ τὴν τῶν χρημάτων φυλακὴν ἄπε- 

σταλκώς, δείσας δ᾽ ἐκεῖνον ὡς οὐκ ἀφεξόμενον κλοπῆς, 

ἔγραψε τῷ Βρούτῳ πλεῖν τὴν ταχίστην εἰς Κύπρον ἔκ 

e Παμφυλίας" ἐκεῖ γὰρ ἑαυτὸν ἀναλαμβάνων ἔκ τινος s 

8 ἀσϑενείας διῆγεν. ὁ δὲ καὶ μάλ᾽ ἄκων ἔπλευσε, τόν τὲ 

Κανίδιον αἰδούμενος, ὡς ἀτίμως ἀπερριμμένον ὑπὸ τοῦ 

Κάτωνος, καὶ ὅλως τὴν τοιαύτην ἐπιμέλειαν καὶ διοί- 

κησιν, ἅτε δὴ νέος καὶ σχολαστής, οὐκ ἐλευϑέριον οὐδ᾽ 548 - 

4 ἑαυτοῦ ποιούμενος. οὗ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ ταῦτα συντείνας 10 

ἑαυτόν, ὑπὸ τοῦ Κάτωνος ἐπῃνέϑη, καὶ τῆς οὐσίας ἐξαργυ- 

οἰσϑείσης, ἀναλαβὼν τὰ πλεῖστα τῶν χρημάτων εἰς 

“Ρώμην ἔπλευσεν. 

4, ᾿Επεὶ δὲ τὰ πράγματα διέστη, Πομπηΐου καὶ 

. Καίσαρος ἐξενεγκαμένων. τὰ ὅπλα, καὶ τῆς ἡγεμονίας 

ταραχϑείσης, ἐπίδοξος μὲν ἦν αἱρήσεσϑαι τὰ Καίσαρος" 

ἃ ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ διὰ τὸν Πομπήϊον ἐτεϑνήκει πρότερον" 

s ἀξιῶν δὲ τὰ κοινὰ τῶν ἰδίων ἐπίπροσθεν ποιεῖσθαι, 

καὶ τὴν Πομπηΐου νομίζων ὑπόϑεσιν βελτίονα πρὸς τὸν 

s πόλεμον εἶναι τῆς Καίσαρος, ἐκείνῳ προσέϑετο. καίτοι so 

πρότερον ἀπαντήσας οὐδὲ προσεῖπε τὸν Πομπήϊον, ἄγος 

ἡγούμενος μέγα πατρὸς qovei διαλέγεσθαι" τότε δ᾽ ὡς 

a.49 ἄρχοντι τῆς πατρίδος ὑποτάξας ἑαυτόν, εἷς Κιλικίαν 

ἔπλευσε πρεσβευτὴς μετὰ Σηστίου τοῦ λαχόντος τὴν 

4 ἐπαρχίαν. ὡς δ᾽ ἐκεῖ πράττειν οὐδὲν ἦν μέγα, καὶ συν- 90 

ἥεσαν eig ταὐτὸ ἤδη Πομπήϊος καὶ Καῖσαρ, ἀγωνιζόμε- 

. 11 cf. Plut. Cat, min. 38.39 14 c. 4, 1—4 Plut. Pomp. 16, 
4—8. 64,5 et ibi 1]. 1. Cic. fam. 5,20,5 de vir. ill. 82,5 

5 m 

2 οὐ 1 καγίδιον Z et fort. L*: xovíviov τῆ ... φυλακῇ L!Q 
14 xxl om. Q 1 ἐξενεγκαμένου Q 18 ποιῆσαι P! — 90 τῆς 
Zie.: τοῦ codd. (τῆς τοῦ Rei) καίτοι] ἔτι Q 98 Κιλικίαν 
Voegelin: συκελίαν 90 ταὐτὸν Sint. ἀγωνιούμενοι Zie. 
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ψοι περὶ τῶν ὅλων, ἧκεν εἰς Μακεδονίαν, ἐϑελοντὴς τοῦ α. 48 

κινδύνου μεϑέξων" ὅτε καί φασι Πομπήϊον ἡσϑέντα καὶ 5e 

| ϑαυμάσαντα προσιόντος αὐτοῦ καϑεζόμενον ἐξαναστῆναι 

καὶ περιβαλεῖν ὡς κρείττονα πάντων ὁρώντων. ἐν δὲ τῇ 5 

στρατείᾳ, τῆς ἡμέρας ὅσα μὴ Πομπηΐῳ συνῆν, περὶ λόγους 

καὶ βιβλία διέτριβεν, οὐ μόνον τὸν ἄλλον χρόνον, ἀλλὰ 

καὶ πρὸ τῆς [ἄλλης] μεγάλης μάχης. ἦν μὲν ἀκμὴ ϑέρους τ΄ 

καὶ καῦμα πολύ, πρὸς ἑλώδεσι χωρίοις στρατοπεδευόν- 

των, τῷ δ᾽ [Βρούτῳ] o? ταχέως ἧκον οἱ τὴν σκηνὴν 

κομίζοντες. ἐκπονηϑεὶς δὲ περὶ ταῦτα, μεσημβρίας μόλις 8 

ἀλειψάμενος καὶ φαγὼν ὀλίγα, τῶν ἄλλων ἢ καϑευδόντων 

ἢ πρὸς ἐπινοίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ μέλλοντος ὄντων, αὐτὸς f 

ἄχρι τῆς ἑσπέρας ἔγραφε συντάττων ἐπιτομὴν 11ο- 

λυβίου. | 

558 5. “έγεται δὲ xai Καίσαρ᾽ οὐκ ἀμελεῖν τοῦ ἀνδρός, 

1. ἀλλὰ καὶ προειπεῖν τοῖς ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἡγεμόσιν, ἔν τῇ μάχῃ 
μὴ κτείνειν Βροῦτον ἀλλὰ φείδεσϑαι, καὶ παρασχόντα 

μὲν ἑκουσίως ἄγειν, ei δ᾽ ἀπομάχοιτο πρὸς τὴν σύλληψιν, 

ἐᾶν καὶ μὴ βιάξεσϑαι" καὶ ταῦτα ποιεῖν τῇ μητρὶ τοῦ 986 
| $0 Βρούτου Σερβιλίᾳ χαριζόμενον. ἐγνώκει γὰρ ὡς ἔοικε 5 

γεαγίας ὧν ἔτι τὴν Σερβιλίαν ἐπιμανεῖσαν αὐτῷ, καὶ 

καϑ' οὗς μάλιστα χρόνους ὃ ἔρως ἐπέφλεγε γενόμενον 

τὸν Βροῦτον ἐπέπειστό πως ἐξ ἑαυτοῦ γεγονέναι. λέγεται s 

δὲ τῶν περὶ Κατιλίναν πραγμάτων μεγάλων ἐμπεπτωκό- 

16 c. ὅ Plut. Caes. 46, 4. Cat. min. 24,1—3 App. b. c. 2, 468 
Suet. Caes. 50,2 

2 φασὶ καὶ Q 4 πάντων τῶν παρόντων Holzapfel ὅ ὅσα 
τῆς ἡμέρας C, sed invertit Plut. propter hiatum 7 ἄλλης 
del. Br, ἄλλης pro μεγάλης P' τῆς (ἐν crar uy. Madvig 
τῆς (ἐν Φαρσάλῳ usy. Bernardakis — (xol ἦν Sch. μὲν (oov) 
Zie. 8 ἐστρατοπεδευκότων Z 59 Βρούτῳ del Sint. 12 «ó- 
τὸς δὲ APQ 16 Καίσαρ᾽ Zie.: edebant Καῖσαρ (codd. ut 
semper χαίσαρ) 16 προσειπεῖν PQZ 19 μὴ om. L! 90 χαρι- 
ζόμενος Sch. Sint. 91 καὶ om. P! 98 γεγενῆσϑαι Z 

14 

σι 

1 ς 
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a.63 TOY εἷς τὴν σύγκλητον, à μικρὸν ἐδέησεν ἀνατρέψαι τὴν 

πόλιν, ἑστάναι μὲν ὁμοῦ Κάτωνα καὶ Καίσαρα διαφερο- 

μένους περὶ γνώμης, év τούτῳ δὲ γραμματιδίου μικροῦ 

- προσδοϑέντος ἔξωϑεν Καίσαρι, τὸν μὲν ἀναγινώσκειν 

σιωπῇ, Κάτωνα δὲ βοᾶν ὡς δεινὰ ποιεῖ Καῖσαρ, ἐντεύξεις Ὁ 

b xci γράμματα παρὰ τῶν πολεμίων προσδεχόμενος. 

«ϑορυβησάντων δὲ πολλῶν, καὶ τοῦ Καίσαρος τὸ δελτά- 

ριον ὡς εἶχε τῷ Κάτωνι προσδόντος, ἀναγνόντα Xeo- 

βιλίας τῆς ἀδελφῆς ἀκόλαστον ἐπιστόλιον, ἔκεῖνο μὲν 

ὁῖψαι πρὸς τὸν Καίσαρα καὶ εἰπεῖν ,,κράτει μέϑυσε"", 10 

πρὸς δὲ τὴν γνώμην καὶ τὸν λόγον αὖϑις ἐξ ἀοχῆς τρα- 

πέσϑαι. οὕτω μὲν ἦν ὃ πρὸς Καίσαρα Σερβιλίας ἔρως 

περιβόητος. 
«.44 0. Γενομένης δὲ τῆς κατὰ Φάρσαλον ἥττης, καὶ 

Πομπηΐου μὲν ἐπὶ ϑάλασσαν διεκπεσόντος, πολιορκου- 15 

μένου δὲ τοῦ χάρακος, ἔλαϑεν ὃ Βροῦτος κατὰ πύλας 

[ἔρχεσϑαι) πρὸς τόπον ἑλώδη καὶ μεστὸν ὑδάτων καὶ 
c καλάμου φερούσας ἐξελϑών, καὶ διὰ νυκτὸς ἀποσωϑεὶς 

9 εἷς Λάρισσαν. éxeiüev δὲ γράψαντος αὐτοῦ, Καῖσαρ ἥσϑη | 

τε σῳζομένῳ, xal κελεύσας πρὸς αὑτὸν ἐλϑεῖν, οὐ μόνον so. 

ἀφῆκε τῆς αἰτίας, ἀλλὰ καὶ τιμώμενον ἐν τοῖς μάλιστα 

s περὶ αὑτὸν εἶχεν. οὐδενὸς δ᾽ ὅπῃ φεύγοι ]Π]ομπήϊος εἰπεῖν 56 8 | 

: ἔχοντος, ἀλλ᾽ ἀπορίας οὔσης, ὅδόν τινα σὺν τῷ Βρούτῳ 

4 βαδίζων μόνος, ἀπεπειρᾶτο τῆς γνώμης. καὶ δόξαντος 

ἔκ τινων διαλογισμῶν ἄριστα περὶ τῆς Πομπηΐου τε- 9 

κμαίρεσθϑαι φυγῆς, ἀφεὶς τἄλλα τὴν ἐπ᾿ Αἰγύπτου συνέτει- | 

19 Plut. Caes. 46, 4. 62, 8 App. b. c. 2, 4064 Cass. Dio 41,63,6 
Vell. 2, 52, 5. de vir. ill. 82,5 Zon. 1 10, 9 | ENS. 

9 ἐκεῖνον 10 ἔλαϑεν) ἔφϑασεν Sol. 11 ἔρχεσϑαι del. Cor. 
(et C) πρὸς M^ Aldina: καὶ 18 κάλαμον APEX ἐξελϑὼν 
δὲΖ 19 δὲ] τε ZD — 26 αἰγύπτωι P! αἴγυπτον C 
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vev. ἀλλὰ Πομσήϊον μὲν ὥσπερ εἴκασε Βροῦτος Αἰγύπτῳ 5 
προσβαλόντα τὸ πεπρωμένον ἐδέξατο Καίσαρα δὲ καὶ θἃ α. 41 

πρὸς Κάσσιον ἐπρᾷάῦνε Βροῦτος, καὶ δὴ καὶ τῷ τῶν 
ἐδιβύων βασιλεῖ προηγορῶν μὲν ἥττᾶτο τοῦ μεγέϑους 

τῶν κατηγοριῶν, δεόμενος δὲ καὶ παραιτούμενος [περὶ 

τούτου] πολλὴν αὐτῷ διέσωσε τῆς ἀρχῆς. λέγεται δὲ τ 

Καῖσαρ, ὅτε πρῶτον ἤκουσεν αὐτοῦ λέγοντος, εἰπεῖν πρὸς 

τοὺς φίλους" ,,οὗτος ὃ γεγανίας οὐκ οἶδα μὲν ὃ βούλεται, 

πᾶν δ᾽ ὃ βούλεται σφόδρα βούλεται.“ τὸ γὰρ ἐμβοιϑὲς s 

10 αὐτοῦ καὶ μὴ ῥᾳδίως μηδὲ παντὸς ὑπήκοον τοῦ δεομένου 

πρὸς χάριν, ἀλλ᾽ ἔκ λογισμοῦ καὶ προαιρέσεως τῶν καλῶν 

πρακτικόν, ὅποι τρέψειεν, ἰσχυραῖς ἐχρῆτο ταῖς ὁρμαῖς καὶ e 

τελεσιουργοῖς. πρὸς δὲ τὰς ἀδίκους δεήσεις ἀκολάκευτος 9 

ἦν, καὶ τὴν ὑπὸ τῶν ἀναισχύντως λιπαρούντων ἧτταν (ἣν 

ἔνιοι δυσωπεῖσϑαι καλοῦσιν) αἰσχίστην ἀνδοὶ μεγάλῳ 

ποιούμενος, εἰώϑει λέγειν ὡς oi μηδὲν ἀρνεῖσϑαι δυνά- 

μενοι δοκοῦσιν αὐτῷ μὴ καλῶς τὴν ὥραν διατεϑεῖσϑαι. .. 

Μέλλων δὲ διαβαίνειν εἰς Λιβύην Καῖσαρ ἐπὶ Κάτωνα 1 

καὶ Σκιπίωνα, Βρούτῳ τὴν ἐντὸς "AÀmeov [.αλατίαν α- 41--45 

ἐπέτρεψεν, εὐτυχίᾳ τινὶ τῆς ἐπαρχίας" τὰς γὰρ ἄλλας ιτι 

ὕβρει καὶ πλεονεξίᾳ τῶν πεπιστευμένων ὥσπερ αἰχμαλώ- 

τοὺς διαφορούντων, ἔκείνοις καὶ τῶν πρόσϑεν ἀτυχη- 

e 

1 σι 

e 

2 Plut. Caes. 62, 3 Cic. Att. 14, 1, 2. Brut. 21 b. Alex. 67. 68 
Tac. dial. 21 Cass. Dio 42, 18,5 14 mor. 529 f. 530a cf. Xen. 

. mem. 1,6, 18 19 Cic. Brut. 171 fam.6,6,10. 13, 10—14 App. 
b.c. 2,465 de vir. ill. 82,5 " 

8.4 καὶ Ζηιοτάρῳ, ἐν Νικαίᾳ Ov, βασιλεῖ προηγορῶν ἡττᾶτο 
μὲν Sol. Γαλατῶν pro Λιβύων Cor. Νικαιέων Vulc. 4 ἡττᾶτο. 
μὲν C 6.6 περὶ τούτου del. Sol, post αὐτοῦ v." transponit 
Voegelin cl. Cic. Att. 6 διέσωξε Q 1 ὅτι Q 8 ὅ τι 
Zie. cl. Cic. Att. 10 αὑτοῦ plerique editt. nescio quo pacto 
καὶ μηδὲ ó.Q 12 ὅπου: corr. Sch. 14 ὑπὸ Sch.: ἀπὸ 
15 δυσωπίαν P* 19 σχκχηπίωνα QZL?P? X 99 ἐκείνῃ Li. 
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f1s μάτων παῦλα καὶ παραμυϑία Boobroc ἦν. καὶ τὴν χάριν 

elc Καίσαρα πάντων ἀνῆπτεν, ὡς αὐτῷ μετὰ τὴν ἐπάνοδον 

σπεριϊόντι τὴν ᾿Ιταλίαν ἥδιστον ϑέαμα τὰς ὑπὸ Βρούτῳ 

πόλεις γενέσϑαι, καὶ Βροῦτον αὐτόν, αὔξοντα τὴν ἔκεί- 

γου τιμὴν καὶ συνόντα κεχαρισμένως. 5 

a.45 4. ᾿Επεὶ δὲ πλειόνων στρατηγιῶν οὐσῶν τὴν ué-58 
γιστον ἔχουσαν ἀξίωμα, καλουμένην δὲ πολιτικήν, 

987 ἐπίδοξος ἦν ἢ Βροῦτος ἕξειν ἢ Κάσσιος, oí μὲν αὐτοὺς 

λέγουσιν, ἐξ αἰτιῶν προτέρων ἡσυχῇ διαφερομένους, 

ἔτι μᾶλλον ὑπὲρ τούτου διαστασιάσαι, καίπερ οἰκείους 10 

ὄντας (]ουνίᾳ γὰρ ἀδελφῇ Βρούτου συνῴκει Κάσσιος), 

9 oí δὲ Καίσαρος ἔργον γενέσϑαι τὴν φιλονικίαν ταύτην, 

ἑκατέρῳ κρύφα δι’ ἐλπίδων ἐνδιδόντος ἑαυτόν, ἄχρι οὗ 

προαχϑέντες οὕτω καὶ παροξυνϑέντες εἷς ἀγῶνα κατ- 

8 ἔστησαν. ἠγωνίζετο δὲ Βροῦτος εὐκλείᾳ καὶ ἀρετῇ τ 

πρὸς πολλὰ τοῦ Κασσίου καὶ λαμπρὰ τὰ ]Π]αρϑικὰ νεα- 

«γιεύματα. Koicao δ᾽ ἀκούσας καὶ βουλευόμενος ἐν τοῖς 

b φίλοις εἶπε" ,,Ἑϑικαιότερα μὲν λέγει Κάσσιος, Βρούτῳ δὲ 

s τὴν πρώτην δοτέον." ἀπεδείχϑη δὲ Κάσσιος ἐφ᾽ ἑτέρᾳ 

στρατηγός, οὐ τοσοῦτον εὐνοίας ἔχων Óv ἣν ἔλαβεν, 30 

ὅσον ὀργῆς ὧν ἀπέτυχε. 

e Βροῦτος δὲ καὶ τἄλλα μετεῖχε τῆς Καίσαρος δυνάμεως 
ὅσον ἐβούλετο: βουλομένῳ γὰρ ὑπῆρχεν εἶναι τῶν φίλων 

τ πρώτῳ, καὶ δύνασϑαι πλεῖστον. ἀλλ᾽ εἵλκεν αὐτὸν ἡ περὶ 

Κάσσιον ἑταιρεία καὶ ἀπέστρεφεν, αὐτῷ μὲν οὔπω ΪΚασσίῳ ss 

᾿ διηλλαγμένον ἐξ ἐκείνης τῆς φιλοτιμίας, ἀκούοντα δὲ τῶν 

6 c. 7 Plut. Caes. 57,4. 62, 4.ὅ App. b. c. 2, 467 11 Tac. 
ann. 3, 76 Cass. Dio 44, 14,2 

8 ἦν ἢ Rei: ἦν ὁ κάσσιον L'Q 18 ἄχρις QZP? 14 προῦ- 
αχϑέντες QZ 19 δὲ] δὴ Sint. ἐφ᾽ om. Q ἑτέραις L!'P'* 
20.21 aut δι᾽ ἃ — ὧν (cum Sol.) aut δι᾿ ἣν — ἧς Cor. — 25 ἑταιρία 
L'P'CF^ givoóvZ οὔπω] οὕτω L' 26 φιλονικίας Zie. cl. v. 12 
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φίλων διακελευομένων μὴ περιορᾶν αὑτὸν ὑπὸ Καίσαρος 

μαλασσόμενον καὶ κηλούμενον, ἀλλὰ φεύγειν τὰς τυραννι- 

κὰς φιλοφροσύνας καὶ χάριτας, αἷς οὐ τιμῶντα τὴν ἀρετήν, c 

ἀλλ᾽ ἐκτέμνοντα τὴν ἀλκὴν καὶ τὸν ϑυμὸν ὑπερείποντα, 

5 χρῆσϑαι πρὸς αὐτὸν. 
- 8. Οὐ μὴν οὐδὲ Καῖσαρ ἀνύποπτος ἦν πάμπαν οὐδ᾽ 

ἀδιάβλητος πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ τὸ μὲν φρόνημα καὶ τὸ 

ἀξίωμα καὶ τοὺς φίλους ἐδεδίει τοῦ ἀνδρός, ἐπίστευε 

δὲ τῷ ἤϑει. καὶ πρῶτον μὲν ᾿Αντωνίου καὶ Δολοβέλλα 

10 λεγομένων νεωτερίζειν, οὖκ ἔφη τοὺς παχεῖς καὶ κομή- 

τας ἐνοχλεῖν, ἀλλὰ τοὺς ὠχροὺς καὶ ἰσχνοὺς ἐκείνους, 

58S Βροῦτον λέγων καὶ Κάσσιον" ἔπειτα τὸν Βροῦτον τινῶν s 

διαβαλλόντων καὶ φυλάττεσϑαι παρακελευομένων, τῇ 

χειρὶ τοῦ σώματος ἁπτόμενος εἶπε" ,.τί δὲ; οὐκ ἂν ὑμῖν 

15 δοκεῖ Βροῦτος ἀναμεῖναι τουτὶ τὸ σαρκίον ; ὡς οὐδενὶ ἃ 

προσῆκον ἄλλῳ μεϑ᾽ ἑαυτὸν ἢ Βρούτῳ δύνασϑαι τοσοῦτον. 

καὶ μέντοι δοκεῖ πρῶτος ἂν ἔν τῇ πόλει γενέσϑαι βε- « 

βαίως, ὀλίγον χρόνον ἀνασχόμενος Καίσαρι δευτερεῦσαι, 

καὶ παρακμάσαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ μαρανϑῆναι τὴν 

20 ἐπὶ τοῖς κατορϑώμασιν ἐάσας δόξαν. ἀλλὰ Κάσσιος, ἀνὴρ 

ϑυμοειδὴς καὶ μᾶλλον ἰδίᾳ μισοκαῖσαρ ἢ κοινῇ μισοτύ- 

pavvoc, ἐξέκαυσε καὶ κατήπειξε. λέγεται δὲ Βροῦτος μὲν 

τὴν ἀρχὴν βαρύνεσθαι, Κάσσιος δὲ τὸν ἄῤχοντα μισεῖν, 

ἄλλα τε κατ᾽ αὐτοῦ ποιούμενος ἐγκλήματα, καὶ λεόντων 

35 ἀφαίρεσιν, οὗς Κάσσιος μὲν ἀγορανομεῖν μέλλων παρ- 

r2 

e 

o 

6 c. 8, 1. 2 Plut. Caes. 62, 10 Ant. 11, 6 mor. 060 12 Plut. 
Caes. 62,6 20 cf. Plut. Caes. 62, 8 | 

4 ἐκτέμνοντα Ànon.: ἐκτείνοντα 6 οὐ μὴν om. Z 9 ἀν- 
τώνιον καὶ δολο ἕλλαν α δολαβέλλα L' 10 γενομένων L! 
11 ἰσχνοὺς καὶ ὠχροὺς € cum mor. 16 δοκοῖ L? δοκῆ QF* 
32 uiv om. QZ 84 xol {τὴν τῶν) Zie. . 25 μὲν om. Q 
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α. 48 e εσκευάσατο, Καῖσαρ δὲ καταληφϑέντας ἐν Μεγάροις, 6" 
τὴ πόλις ἥλω διὰ KoAQvov, κατέσχε. ταῦτα và ϑηρία 

συμφορὰν λέγεται μεγάλην γενέσϑαι Μεγαρεῦσιν. οἱ μὲν 

γὰρ ἤδη τῆς πόλεως καταλαμβανομένης διέσπασαν τὰ 

κλεῖϑρα καὶ τοὺς δεσμοὺς ἀνῆκαν, ὡς ἐμποδὼν εἴη τὰ 5 

ϑηρία τοῖς ἐπιφερομένοις, τὰ δ᾽ ὥρουσεν εἰς αὐτοὺς ἐκεί- 

γους καὶ διαϑέοντας ἀνόπλους ἥρπαζεν, ὥστε καὶ τοῖς πολε- 

μίοις τὴν ὄψιν οἴκτρὰν γενέσϑαι. 9. τῷ δ᾽ οὖν Κασσίῳ 
ταύτην μάλιστά φασιν αἰτίαν ὑπάρξαι τῆς ἐπιβουλῆς, οὐκ 

ὀρϑῶς λέγοντες. ἐξ ἀρχῆς γὰρ àv» τῇ φύσει τοῦ τὸ 

Κασσίου δυσμένειά τις καὶ χαλεπότης πρὸς τὸ γένος τῶν 

f τυράννων, ὡς ἐδήλωσεν ἔτι παῖς àv βαδίζων εἰς ταὐτὸ τῷ 

: τοῦ Σύλλα παιδὶ Φαύστῳ διδασκαλεῖον. ὁ μὲν γὰρ ἐν 

τοῖς παισὶ μεγαληγορῶν, τὴν τοῦ πατρὸς ἐπήνει μοναρχίαν, 

ó δὲ Κάσσιος ἐπαναστὰς κονδύλους ἐνέτριβεν αὐτῷ. Ὁ 

s βουλομένων δὲ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ Φαύστου καὶ οἰκείων | 

988 ἐπεξιέναι καὶ δικάζεσϑαι, Πομσήϊος ἐκώλυσε, καὶ avv- sog 

ayayov εἷς ταὐτὸ τοὺς παῖδας ἀμφοτέρους, ἀνέκρινε περὶ 

4 τοῦ πράγματος. ἔνϑα δὴ λέγεται τὸν Κάσσιον εἰπεῖν " 

»»ἄγε δὴ ὦ Φαῦστε, τόλμησον ἐναντίον τούτου φϑέγξασθαι 20 
τὸν λόγον ἐκεῖνον i à παρωξύνϑην, ἵνα cov πάλιν ἐγὼ | 

συντρίψω τὸ στόμα." 

α.44 5 Τοιοῦτος μὲν ὅ Κάσσιος" Βροῦτον δὲ πολλοὶ μὲν λόγοι 

παρὰ τῶν συνήϑων, πολλαῖς δὲ φήμαις καὶ γράμμασιν 
ἐξεκαλοῦντο καὶ παρώρμων ἐπὶ τὴν πρᾶξιν οἱ πολῖται. 5 — 

1 Plut. Caes. 43, 1 Cass. Dio 42, 14, 8 28 Plut. Caes. 62, 1. 7 
Cass. Dio 44,12 App. b. c. 2, 469 Suet. Caes. 80,8 Zon. 10,11 

1 χαταλειφϑέντας PQ —— 92 καλίνου vel καλλίνου QZ Καληνοῦ 
v 8 λέγουσιν 6, συμφορὰ λέγεται μεγάλη € 6 ὥρμησεν Q 
7 ἥρπασεν Hesse 10 (iv»ijv Zie. ἦν (év» Sch. 12 εἰς 
αὐτὸ L' 13 τοῦ om. 4 15 ἔτριβεν QZ 23 μὲν om. L! 
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τῷ μὲν γὰρ ἀνδριάντι τοῦ προπάτορος Βρούτου, (100) [καὶ] ὁ α. 44 

καταλύσαντος τὴν τῶν βασιλέων ἀρχήν, énéygagov: 

»»εἴϑε νῦν ἧς [Βροῦτος , καὶ ,,ὥφελε ζῆν Βροῦτος.“ b 

τὸ δ᾽ αὐτοῦ Booórov βῆμα στρατηγοῦντος εὑρίσκετο uet" 
ἡμέραν ἀνάπλεων γραμμάτων τοιούτων" ,,Boobre καϑεύ- 

δεις΄΄, καὶ ,,00x εἶ Βροῦτος ἀληϑῶς.“᾿ αἴτιοι δὲ τούτων 8 

oí Καίσαρος κόλακες, ἄλλας τε τιμὰς ἐπιφϑόνους ἀνευρί- 

σκοντες αὐτῷ, καὶ διαδήματα τοῖς ἀνδριᾶσι νύκτωρ 

ἐπιτιϑέντες, ὡς τοὺς πολλοὺς ὑπαξόμενοι βασιλέα προσ- 

10 διστεῖν ἀντὶ δικτάτορος. τοὐναντίον δ᾽ ἀπήντησεν, ὡς ἐν 9 

τοῖς περὶ Καίσαρος ἀκριβῶς γέγραπται (c. 60. 61). 

10. Κασσίῳ δὲ πειρῶντι τοὺς φίλους ἐπὶ Καίσαρα 

πάντες ὡμολόγουν, ei Βροῦτος ἡγοῖτο᾽ δεῖσϑαι γὰρ οὐ 

χειρῶν οὐδὲ τόλμης τὴν πρᾶξιν, ἀλλὰ δόξης ἀνδρὸς ες 

15 οἷος οὗτός ἔστιν, ὥσπερ καταρχομένου xci βεβαιοῦντος 

αὐτῷ τῷ παρεῖναι τὸ δίκαιον" εἰ δὲ μή, καὶ δρῶντας 5 

ἀϑυμοτέρους ἔσεσϑαι, καὶ δράσαντας ὑποπτοτέρους, ὡς 

00x ἂν ἐκείνου τὸ ἔργον, ei καλὴν αἰτίαν εἶχεν, ἀπει- 

παμένου. ταῦτα συμφρονήσας, &vévoys Βρούτῳ πρότε- 3 

20 0ος ἐκ τῆς διαφορᾶς ἐκείνης, καὶ μετὰ τὰς διαλύσεις 

καὶ φιλοφροσύνας ἠρώτησεν, εἰ τῇ νουμηνίᾳ τοῦ Μαρ- 

τίου μηνὸς ἔγνωκεν εἰς σύγκλητον παρεῖναι" πυνϑάνε- 

σϑαι γὰρ ὡς λόγον ὑπὲρ βασιλείας Καίσαρος οἱ φίλοι 

608 τότε καϑήσοιεν. φήσαντος δὲ τοῦ Βρούτου μὴ παρεῖναι, 4 
s5 ,,τί 00v εἶπεν ὁ Κάσσιος, ,,ἂν καλῶσιν ἡμᾶς; ,,ἐμὸν ἃ 

19 c. 10, 3—7 App. b. c. 2, 470—473 

1 τοῦ Sol: καὶ APZ om.Q τοῦ καὶ Sch. 8 ἦν Z Βροῦτος 
del. Sint. (cl. App., Cass. D., Suet.) qui et Βροῦτε νῦν ζῆν Z 
6 καϑεύδεις: Rei al. 8 διάδημα codd. praeter P ^ 9 ózoro£ó- 
μενοι P 10 (αὐτὸνν ἀντὶ Zie. δικάτορος L' διδάκτορος P 
13 ἡγεῖτο Ρ 92 παριέναι Cor. 94 καϑίσοιεν: corr. Rei. μὴ 
om. QZ παρεῖναι Sch.: παριέναι, cf. v. 922 et App.470. παρ- 
ἔσεσϑαι 

ex 

-1 



908 ) IAOTTAPXOT 

a.44 Éoyov'!. ἔφη ὁ Βροῦτος ..ἤδη τὸ μὴ σιωπᾶν, ἀλλ᾽ ἀμύ- 

5 γεῖν καὶ προαποϑνήσκειν τῆς éAevüeo(ac. καὶ ó Κάσσιος 

ἐπαρϑείς, ,Tíg δ᾽“ εἶπε , Ῥωμαίων ἀνέξεται σοῦ προ- 

e ἀποϑνήσκοντος; ἄρ᾽ ἀγνοεῖς ὦ Βροῦτε σεαυτόν; ἢ 

τὸ βῆμά σου δοκεῖς καταγράφειν τοὺς ὑφάντας καὶ 

τοὺς καπήλους, οὐχὶ τοὺς πρώτους καὶ κρατίστους ταῦτα 

ποιεῖν, παρὰ μὲν τῶν ἄλλων στρατηγῶν ἐπιδόσεις καὶ 

ϑέατρα καὶ μονομάχους, παρὰ σοῦ δ᾽ ὡς ὄφλημα πατρικὸν 

τὴν κατάλυσιν τῆς τυραννίδος ἀπαιτοῦντας, αὐτοὺς δ᾽ 

ὑπὲρ σοῦ πάντα πάσχειν προϑύμους ὄντας, οἷον ἀξιοῦσι 

e: καὶ προσδέχονται φανέντος :  éx τούτου περιβαλὼν τὸν 

Βροῦτον ἠσπάζετο, καὶ διαλυϑέντες οὕτως ἐτρέποντο 

πρὸς τοὺς φίλους. 

11. Ἦν δέ τις Γάϊος Λιγάριος τῶν Πομπηΐου φίλων, 
ς ὃν ἐπὶ τούτῳ κατηγορηϑέντα Καῖσαρ ἀπέλυσεν. οὗτος 

οὐχ ἧς ἀφείϑη δίκης χάριν ἔχων, ἀλλὰ δι᾽ ἣν ἐκινδύνευσεν 

ἀρχὴν βαρυνόμενος, χϑρὸς ἦν Καίσαρι, τῶν δὲ περὶ 

s Βοοῦτον ἔν τοῖς μάλιστα συνήϑης. πρὸς τοῦτον ἄσϑε- 

γοῦντα Βροῦτος εἰσελϑών, ,,ὦὮ Avyágie'! εἶπεν, ,,ἔν οἵῳ 

καιρῷ νοσεῖς.“ κἀκεῖνος εὐθὺς εἰς ἀγκῶνα διαναστάς, καὶ 

λαβόμενος αὐτοῦ τῆς δεξιᾶς, ,,ἀλλ᾽ εἴ τι φησὶν ,,ὦ 

Βροῦτε σεαυτοῦ φρονεῖς ἄξιον, ὑγιαίνω." 

f 12. Ἔκ τούτου διαπειρώμενοι κρύφα τῶν γνωρίμων 
οἷς ἐπίστευον ἀνεκοινοῦντο καὶ προσελάμβανον, οὗ μόνον 

τῶν συνήϑων ποιούμενοι τὴν αἵρεσιν, ἀλλ᾽ ὅσους ἠπί- 

σταντο τολμητὰς ὄντας ἀγαϑοὺς καὶ ϑανάτου κατα- 

14 c. 11 App. b. c. 3, 414 

1 [ἔφη] Zie. u) à [ὁ Bo.] vel ὁ Bg. ἔφη vel φησὶν ὁ Βρ. 
vel εἶπεν ὁ Bo. S 8 ἕξεται Q, 9.4 ἀποϑνήσκοντος QZ 
8 ϑεάματα Br. Prio Sch. cl. App.472 ὡς om.PZ πατρικὸν] 
προγονικὸν App. 14 Γάϊος] immo Κόϊντος, ut hab. in vita 
Cic. 89,6; cf. App. 15 τούτου Q 
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φρονητάς. διὸ καὶ Κικέρωνα, τοῦτο μὲν πίστεως τοῦτο 5 a. 44 

δ᾽ εὐνοίας ἕνεκα πρῶτον ὄντα παρ᾽ αὐτοῖς, ἀπεκρύ- 

ψαντο, μὴ τῷ φύσει τόλμης ἐνδεὴς εἶναι προσειληφὼς 

ὑπὸ χρόνου γεροντικὴν εὐλάβειαν, εἶτα πάντα καϑ' 

618 ἕκαστον ἀνάγων τοῖς λογισμοῖς eig ἄκραν ἀσφάλειαν, 

e ἀμβλύνῃ τὴν ἀκμὴν αὐτῶν τῆς προϑυμίας, τάχους δεο- 989 

μένην. ἐπεὶ καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων ὁ Βροῦτος Xva (10 5À- 
λιόν τε παρέλιπε τὸν ᾿Επικούρειον καὶ Φαώνιον ἐρα- 

στὴν Κάτωνος, ὅτι πόρρωϑεν αὐτοῖς τοιαύτην τινὰ κύ- 

10 λῳ περιβαλόντος ἐν τῷ διαλέγεσϑαι καὶ συμφιλοσο- 

φεῖν πεῖραν, ὁ μὲν Φαώνιος ἀπεκρίνατο χεῖρον εἶναι 

μοναρχίας παρανόμου πόλεμον ἐμφύλιον, ὃ δὲ Στα(τύ»λ- 

λιος ἔφη τῷ σοφῷ καὶ νοῦν ἔχοντι διὰ φαύλους καὶ 

ἀνοήτους κινδυνεύειν καὶ ταράττεσϑαι μὴ καϑήκειν. 

15 παρὼν δὲ ΔΛαβεὼν ἀντεῖπεν ἀμφοτέροις. καὶ ὃ Βροῦτος « 

τότε μέν, ὡς ἔχοντός τι τοῦ λόγου χαλεπὸν καὶ δύσπκριτον, 

ἀπεσιώπησεν, ὕστερον δὲ Μαβεῶνι κοινοῦται τὸ βούλευμα. b 

δεξαμένου δὲ προϑύμως, τὸν ἕτερον Βροῦτον ἐπίκλη- δ 

σιν ᾿Αλβῖνον, ἄλλως μὲν οὖκ ὄντα δέκτην οὐδὲ ϑαρρα- 

0 λέον, ἐρρωμένον δὲ πλήϑει μονομάχων o)c ἐπὶ ϑέᾳ 
“Ρωμαίων ἔτρεφε, καὶ παρὰ Καίσαρι πιστευόμενον, 

ἐδόκει προσάγεσθαι. Κασσίου δὲ xai Λαβεῶνος αὐτῷ e 

διαλεγομένων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο, Βρούτῳ δ᾽ αὐτὸς ἐντυ- 

χὼν ἰδίᾳ, καὶ μαϑὼν ὅτι τῆς πράξεως ἡγεμών ἐστιν, 

φῇ ὡμολόγησε συμπράξειν προϑύμως. καὶ τῶν ἄλλων δὲ τ 

es 

1 Plut. Cic. 42, 1. 2. Cic. Phil. 2, 26 sqq. fam. 12, 2,1. 8,1 
8 cf. App. b. c. 2, 500 20 Nik. Dam. 26a, 98 App. b. c. 2,513 
Vell. 2, 58,2 

6 ἀμβλύνει LE* ἀμβλυνεῖ P 1 Στατύλλιον Zie. cl. Cat. 
min. 65. 66. 78 et infra 51,5. 6: στάλλιον codd., edebant Στατίλιον 
cum Xyl.; item v. 12 8 παρέλειπε P! 18 τόν 9 AZ 
19 Z1givov Xyl: λαβίηνον vel λαβιῆνον 
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a.44 τοὺς πλείστους καὶ ἀρίστους ?7) δόξα τοῦ Βρούτου προσ- 

cs ἤγετο. καὶ μήϑ᾽ ὅρκον συνομόσαντες, μήτε πίστιν καϑ' 

ἱερῶν λαβόντες ἢ δόντες, οὕτως ἅπαντες ἔσχον ἐν ἕαυ- 

τοῖς καὶ κατεσιώπησαν καὶ συνδιήνεγκαν, ὥστε μαντεί- 

auc καὶ φάσμασι καὶ ἱεροῖς ὑπὸ τῶν ϑεῶν προδεικνυμένην 5 
ἄπιστον γενέσϑαι τὴν πρᾶξιν. 

18. Ὃ δὲ Βροῦτος, ἅτε δὴ τὰ πρῶτα τῆς “Ῥώμης 

φρονήματα καὶ γένη καὶ ἀρετὰς ἐξηρτημένος ἑαυτοῦ, καὶ 

περινοῶν πάντα τὸν κίνδυνον, ἔξω μὲν ἐπειρᾶτο κατ- 

ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῷ καὶ κατακοσμεῖν τὴν διάνοιαν, οἴκοι i0 

5 δὲ καὶ νύκτωρ οὐκ ἦν ὃ αὐτός, ἀλλὰ τὰ μὲν ἄκοντα τῶν 

ὕπνων αὐτὸν ἡ φροντὶς ἐξέφερε, τὰ δὲ μᾶλλον ἔνδυό- e28 . 

μενος τῷ λογισμῷ καὶ (ἐν )διατρίβων [ἐν] ταῖς ἀπορίαις, 

d οὐκ ἐλάνϑανε τὴν γυναῖκα συναναπαυομένην, ὅτι μεστός 

ἐστι ταραχῆς ἀήϑους, καὶ κυκλεῖ τι παρ᾽ ἑαυτῷ δύσφο- 1 
s gov βούλευμα καὶ δυσεξέλικτον. ἡ δὲ Πορκία ϑυγάτηρ 

| μὲν ὥσπερ εἴρηται (c. 2,1) Κάτωνος ἦν, εἶχε δ᾽ αὐτὴν ὁ 

Βροῦτος ἀνεψιὸς ὧν οὐκ ἔκ παρϑενίας, ἀλλὰ τοῦ προτέρου 

τελευτήσαντος ἀνδρὸς ἔλαβε, κόρην οὖσαν ἔτι καὶ παι- 

δίον ἔχουσαν ἐξ ἐκείνου μικρόν, ᾧ Βύβλος ἦν ὄνομα" 20“ 

καί τι βιβλίδιον μικρὸν ἀπομνημονευμάτων Βρούτου 

γεγραμμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ διασῴζεται (deest HRR II 51, 

4 οἵ. p. XVII). φιλόστοργος δ᾽ ἣ Πορκία καὶ φίλανδρος 

6 οὖσα, καὶ μεστὴ φρονήματος νοῦν ἔχοντος, οὐ πρότερον 

2 App. b. c. 2, 475 7 c. 13 Cass. Dio 44,13—14,1 Val. Max. 
3,2,15 Polyaen.8,32; totum fere excerpsit Zon.10,20 16 Plut. 
Caes. 62,1 Cat. min. 78,6 

1 τοὺς ἀρίστους APZ προσηγάγετο Zie. 2 μήτε] μηδὲ Q | 
4 ὥστε (xol) Zie. 12 αὐτὸν Voegelin: αὐτὴ 18 (ἐν)δια- — 
τρίβων [ἐν] Zie. 15 κυκλοῖ QZ 11 ὡς νέων ohio Ζ 19 καὶ ] 
κόρην L' ^ 21 -c,0m.L!P ἀπομνημόνευμα τῶν: corr. 1, « 
Sol. 23 φιλόστοργος Sint.: φιλόσοφος 
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ἐπεχείρησεν ἀνερέσϑαι τὸν ἄνδρα περὶ τῶν ἀπορρήτων, α. 44 

ἢ λαβεῖν ἑαυτῆς τοιαύτην διάπειραν. λαβοῦσα μαχαίριον, 

ᾧ τοὺς ὄνυχας ot κουρεῖς ἀφαιροῦσι, καὶ πάσας ἐξελάσασα 
- /, ^ 5 /, M 2 Ὴ ^T ^— 

τοῦ ϑαλάμου τὰς ὁπαδούς, τομὴν ἐνέβαλε τῷ μηρῷ 
- e vq e A /, M 3 

βαϑεῖαν, ὥστε ῥύσιν αἵματος πολλὴν γενέσϑαι, καὶ μετὰ. 

μικρὸν ὀδύνας τε νεανικὰς καὶ φρικώδεις πυρετοὺς ἐπιλα- 
βεῖν ἐκ τοῦ τραύματος. ἀγωνιῶντος δὲ τοῦ Βρούτου καὶ 

δυσφοροῦντος, év ἀκμῇ τῆς ἀλγηδόνος οὖσα, διελέχϑη 
1 CC e τ S: i28 - / X , πρὸς αὐτὸν οὕτως" ,,ἐγὼ Βροῦτε Κάτωνος οὖσα ϑυγάτηρ, 

5 i] A 5 /, 5 e e / 

10 εἰς τὸν σὸν ἐδόϑην οἶκον οὐχ ὥσπερ αἱ παλλακευόμεναι, 

κοίτης μεϑέξουσα καὶ τραπέζης μόνον, ἀλλὰ κοινωνὸς μὲν f 

ἀγαϑῶν εἶναι, κοινωνὸς δ᾽ ἀνιαρῶν. τὰ μὲν οὖν σὰ πάντα 8 

περὶ τὸν γάμον ἄμεμσιτα" τῶν δὲ παρ᾽ ἐμοῦ τίς ἀπόδειξις 

ἢ χάρις, εἰ μήτε σοι πάϑος ἀπόρρητον συνδιοίσω, μήτε 

15 φροντίδα πίστεως δεομένην; οἷδ᾽ ὅτι γυναικεία φύσις 9 
| E] ' - / 3 - 9. 7 2" 2445. » 
| ἀσϑενὴς δοκεῖ λόγον ἐνεγκεῖν ἀπόρρητον" ἀλλ᾽ ἔστι τις 

|. ὦ Βροῦτε καὶ τροφῆς ἀγαϑῆς καὶ ὁμιλίας χρηστῆς εἰς 

ἦϑος ἰσχύς" ἐμοὶ δὲ καὶ τὸ Κάτωνος εἶναι ϑυγατέρα 10 

688 καὶ τὸ Βρούτου γυναῖκα πρόσεστιν" οἷς πρότερον μὲν 990 

. $0 ἧττον ἐπεποίϑειν, νῦν δ᾽ ἐμαυτὴν ἔγνωκα καὶ πρὸς πόνον 
ἀήττητον εἶναι. ταῦτ᾽ εἰποῦσα δείκνυσιν αὐτῷ τὸ τι 

τραῦμα, καὶ διηγεῖται τὴν πεῖραν. ὁ δ᾽ ἐκπλαγεὶς καὶ 

ἀνατείνας τὰς χεῖρας, ἐπεύξατο δοῦναι τοὺς ϑεοὺς αὐτῷ 

κατορϑοῦντι τὴν πρᾶξιν ἀνδρὶ ]Πορκίας ἀξίῳ φανῆναι. καὶ 

:s τότε μὲν ἀνελάμβανε τὴν γυναῖκα. 

Ind 

e 

e 

-1 

ῷ τοιαύτην om. P Zon. m γὰρ Zon. ὁ ἐπιβαλεῖν C, 
sed Ant. 82,3 eft. Sint. 10 ἐξεδόϑην C 15 κοινωνὸς δ᾽] καὶ 
P (xow. εἶναι καὶ ἀγ. καὶ ἀν. Zon.) πάντα QZon.: πάντη APZ 
14 σοι post συνδιοίσω Zon. 16 (εῖναιν δοκεῖ Zie. 18 καὶ τὸ 
4AQZP*: καὶ om. € Zon. τὸ om. P! τῷ Cor. 19. τὸ om. L!P 
20 ἐπεποίϑην P 21 εἶναι] οὖσαν Zie. 94 κατορϑοῦντι Bre- 
dovius: κατορϑοῦντα codd. et Zon. ἄνδρα II. ἄξιον Zon., qui 
et om. αὐτῷ 
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T.U 14. Προγραφείσης δὲ βουλῆς, sig ἣν ἐπίδοξος ἦν 
ἀφίξεσϑαι Καῖσαρ, ἔγνωσαν ἐπιχειρεῖν" καὶ γὰρ ἀἁϑρόοι 

μετ᾽ ἀλλήλων ἀνυπόπτως ἔσεσϑαι τότε, καὶ πάντας ἕξειν 

ὁμοῦ τοὺς ἀρίστους καὶ πρώτους ἄνδρας, ἔργου μεγάλου 

b πραχϑέντος εὐϑὺς ἀντιλαμβανομένους τῆς ἐλευϑερίας. 5 

9 ἐδόκει δὲ καὶ τὸ τοῦ τόπου ϑεῖον εἶναι καὶ πρὸς αὐτῶν" 

στοὰ γὰρ ἦν μία τῶν περὶ τὸ ϑέατρον ἐξέδραν ἔχουσα, 

&y fj Πομπηΐου τις εἰκὼν εἱστήκει, τῆς πόλεως στησαμέ- 

»nc, ὅτε ταῖς στοαῖς καὶ τῷ ϑεάτρῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον 

s ἐκόσμησεν. sig ταύτην οὖν y) σύγκλητος ἐκαλεῖτο τοῦ τὸ 

Μαρτίου μηνὸς μάλιστα μεσοῦντος (εἰδοὺς Μαρτίας τὴν | 
ἡμέραν Ῥωμαῖοι καλοῦσιν), ὥστε καὶ δαίμων τις ἐδόκει 

4 τὸν ἄνδρα τῇ Πομπηΐου δίκῃ προσάξειν. ἐλϑούσης δὲ τῆς 
ἡμέρας, Βροῦτος μὲν ὑποζωσάμενος ἐγχειρίδιον μόνης 

e συγειδυίας τῆς γυναικὸς προῆλϑεν, οἱ δ᾽ ἄλλοι πρὸς Κάσ- 15... 

σιον ἁϑροισϑέντες, τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸ καλούμενον ἀνδρεῖον — 

5 ἱμάτιον ἀναλαμβάνοντα κατῆγον sig ἀγοράν. ἐκεῖϑεν δὲ 

πάντες eig τὴν Πομπηΐου στοὰν ἐμβαλόντες διέτριβον, 

ὡς αὐτίκα Καίσαρος ἀφιξομένου πρὸς τὴν σύγκλητον. 

e ἔνϑα «δὴ μάλιστα τῶν ἀνδρῶν τὸ ἀπαϑὲς καὶ παρὰ và 

δεινὰ καϑεστηκὸς ἐϑαύμασεν ἄν τις εἰδὼς τὸ μέλλον, ὅτι 

πολλοῖς διὰ τὸ στρατηγεῖν ἀναγκαζόμενοι χρηματίζειν, 

οὐ μόνον πράως ἠκροῶντο τῶν ἐντυγχανόντων καὶ διαφε- 

ρομένων ὥσπερ σχολάζοντες, ἀλλὰ καὶ τὰς κρίσεις 

1 c.14,1—3 Plut. Caes. 63, 6. 66, 1 App. b. c. 2, 476. 479. 619 

Cass. Dio 44,16,2. 49,2. 52, 1 Nik. Dam. 23, 81. 82 Cic. de div. 
2, 98 Liv. per. 1160 Vell. 2, 56, 8 Suet. Caes. 80, 4 Aug. 31,5 
Obsequ. 67 20 App. b. c. 2, 482 

6 εὐθὺς (ἂν) Madvig 7 μίαν: corr. Rei. ἔχουσαν QM^ 
8 ψηφισαμένης ZCP* φ ὅτε] ὥστε P! 20 παρὰ Cor.: περὶ 
$91 καὶ καϑεστ. L! 99 πολλοῖς QZP*: om. Ρ' πολλοὶ A ἀν- 
αγκαξόντων P! 
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(48 ἑκάστοις ἀκριβεῖς καὶ μετὰ γνώμης ἐδίδοσαν, ἐπιμελῶς I" ueort 
προσέχοντες. ἐπεὶ δέ τις μὴ βουλόμενος δίκην ὑποσχεῖν τὰ 

ἐπεκαλεῖτο Καίσαρα, καὶ πολὺς ἦν βοῶν καὶ μαρτυρό- 

μενος, ἀποβλέψας ὁ Βροῦτος εἷς τοὺς παρόντας, , ,ἐμὲ Kat- 

cao** εἶπεν,,οὔτε κωλύει ποιεῖν τὰ κατὰ τοὺς νόμους οὔτε 

κωλύσει.“ 

15. Καίτοι πολλὰ ϑορυβώδη κατὰ τύχην αὐτοῖς 

προσέπεσε" πρῶτον μὲν καὶ μάλιστα τὸ βραδύνειν τὸν 

Καίσαρα, τῆς ἡμέρας προηκούσης, καὶ δυσιεροῦντα κατ- 

ἔχεσϑαι μὲν ὑπὸ τῆς γυναικὸς οἴκοι, κωλύεσθαι δὲ προ- 

ελϑεῖν ὑπὸ τῶν μάντεων. δεύτερον δὲ Κάσκᾳ τῶν συν- 
εἰδότων ἑνὶ προσελϑών τις καὶ λαβόμενος τῆς δεξιᾶς, 

* εἶπεν ,,ἀπεκρύψω τὸ ἀπόρρητον ὦ Κάσκα 

πρὸς ἡμᾶς, Βροῦτος δέ μοι πάντα μεμήνυκεν.“᾿ ἔκ- 86 

πλαγέντος δὲ τοῦ Κάσκα, γελάσας ἐκεῖνος, ,πόϑεν᾽᾿ ἔφη 

ταχέως οὕτως ὦ μακάριε πεπλούτηκας, ὥστ᾽ εἰς ἀγορα- 

γομίαν ἀποδύεσθαι; παρὰ τοσοῦτον μὲν ὁ Κάσκας 

ἦλϑε σφαλεὶς ἀμφιβολίᾳ προέσϑαι τὸ ἀπόρρητον᾽ αὐτὸν 4 
δὲ Βροῦτον καὶ Κάσσιον ἀνὴρ βουλευτικὸς llomíAwc 

Aaívac ἀσπασάμενος προϑυμότερον καὶ ψιϑυρίσας ἠρέμα, 

»»ὑσυνεύχομαι“᾽ φησὶν ,,ὑμῖν ἐκτελεῖν ἃ κατὰ νοῦν ἔχετε, 

καὶ παρακελεύομαι μὴ pocÓóovew* οὐ γὰρ σιωπᾶται 

τὸ πρᾶγμα.“ καὶ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπέστη, πολλὴν ὑποψίαν 

ἐμβαλὼν τοῦ πεπύσϑαι τὴν πρᾶξιν. ἐν τούτῳ δέ τις οἴ- sf 

κοϑεν ἔϑει πρὸς τὸν Βροῦτον, ἀγγέλλων αὐτῷ τὴν γυναῖκα 
ϑνήσκειν. 1j γὰρ Πορκία πρὸς τὸ μέλλον ἐκπαϑὴς οὖσα, c 

Ui 4, δ 

»σὺ μὲν 

7 c. 15,1 Plut. Caes. 63 et ibi 1.1. 11 c. 15, 2—4 . App. 
b. c. 488. 484 

1 ἕκαστος: corr. Voegelin ὃ μαρτυρούμενος PL* 4 ὁ 
om. A 6 τοὺς om. ZC 15 πόϑεν ys APF* 19. 20 ποπί- 
Avv λαίναν L'P! — 26 ἐμπαϑὴς QF* 
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TM καὶ τὸ μέγεϑος μὴ ῥέῤουσά τῆς φροντίδος, ῥαυτήν τε 

μόλις οἴκοι κατεῖχε, καὶ πρὸς πάντα ϑόρυβον καὶ βοήν, 

ὥσπερ αἱ κατάσχετοι τοῖς βακχικοῖς πάϑεσιν, ἐξάττουσα, 

τῶν μὲν εἰσιόντων ἀπ᾿ ἀγορᾶς ἕκαστον ἀνέκρινεν ὅ τι 

991 τ πράττοι Βροῦτος, ἑτέρους δὲ συνεχῶς ἐξέπεμπε. τέλος δὲ 5 

τοῦ χρόνου μῆκος λαμβάνοντος, οὐκέτ᾽ ἀντεῖχεν ἡ τοῦ 

σώματος δύναμις, ἀλλ᾽ ἐξελύϑη καὶ κατεμαραίνετο, τῆς os 8 

ψυχῆς ἀλυούσης διὰ τὴν ἀπορίαν" καὶ παρελθεῖν μὲν εἰς 

τὸ δωμάτιον οὐκ ἔφϑη, περιΐστατο δ᾽ αὐτὴν doneo —— 

ἐτύγχανεν ἐν μέσῳ καϑεζομένην λιποϑυμία καὶ ϑάμβος τὸ 

ἀμήχανον, ἥ τε χρόα μεταβολὴν ἐλάμβανε, καὶ τὴν φωνὴν 

s ἐπέσχητο παντάπασιν. αἱ δὲ ϑεράπαιναι πρὸς τὴν ὄψιν 

ἀνωλόλυξαν, καὶ τῶν γειτόνων συνδραμόντων ἐπὶ ϑύρας, 

ταχὺ προῆλϑε φήμη καὶ διεδόϑη λόγος ὡς τεϑνηκυίας 
9 αὐτῆς. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐκείνην μὲν ἀναλάμψασαν ἐν βραχεῖ is 

b καὶ παρ᾽ ἑαυτῇ γενομένην αἱ γυναῖκες ἐϑεράπευον" ὃ δὲ 

Βροῦτος ὑπὸ τοῦ λόγου προσπεσόντος αὐτῷ συνεταράχϑη 

μὲν ὡς εἶκός, οὐ βήν γε κατέλιπε τὸ κοινόν, οὐδ᾽ ἐρρύη 

πρὸς τὸ oixtiov ὑπὸ τοῦ πάϑους. 

10. Ἤδη δὲ Καῖσαρ ἀπὴγγέλάρεο; προσιών, £v φορείῳ 20. 

κομιζόμενος " ἐγνώκει γὰρ ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς ἀϑυμῶν μηδὲν — 

ἐπικυροῦν τότε τῶν μειζόνων, ἀλλ᾽ ὑπερβάλλεσθαι, 

: σχηψάμεγος ἀσϑένειαν. ἐκβάντι δ᾽ αὐτῷ τοῦ φορείου 

προσρυεὶς ΠΠοπίλιος Λαίνας ἐκεῖνος ὃ μικρῷ πρόσϑεν 

εὐξάμενος τοῖς περὶ Βροῦτον ἐπιτυγχάνειν καὶ κατορϑοῦν, » 

διελέγετο πλείω χρόνον ἐφισταμένῳ καὶ προσέχοντι τὸν 

28 c. 16, 2—5 App. b. c. 2, 487 

8 ἀλλοιούσης L! 9 ἔφη P!C 10 λειποϑυμία QZL*P* 
13 ἀνωλόλυξαν Sint.: ἀνηλάλαξαν 15 uiv om. QZ | 10 ἑαυ- 
τὴν Q 18 ys Sch.: δ 92 ὑπερβαλέσϑαι APZ 24.26 πρόσϑεν 
προσευξάμενος QZ 
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γοῦν. oi δὲ συνωμόται (λεγέσϑω γὰρ οὕτως), τῆς μὲν͵ 7^ 
φωνῆς οὐκ ἐπαΐοντες αὐτοῦ, τεκμαιρόμενοι δ᾽ ἀφ᾽ ὧν 
ὑπενόουν μήνυσιν εἶναι τῆς ἐπιβουλῆς τὴν κοινολογίαν, 

| ἀγνέπεσόν τε ταῖς γνώμαις, καὶ πρὸς ἀλλήλους ἔβλεψαν, 

s ἀνϑομολογούμενοι διὰ τῶν προσώπων, ὡς χρὴ μὴ περι- 

μένειν σύλληψιν, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἀποϑνήσκειν δι’ αὑτῶν. 

Κασσίου δ᾽ ἤδη καί τινων ἄλλων τὰς χεῖρας ἐπιβεβλη- « 

κότων ταῖς λαβαῖς ὑπὸ τὰ ἱμάτια, καὶ σπωμένων τὰ ἔγχει- 

οίδια, Βροῦτος ἐγκατιδὼν τῷ τοῦ Aaíva σχήματι δεομένου 

10 σπουδὴν καὶ οὐχὶ κατηγοροῦντος, ἐφϑέγξατο μὲν οὐδὲν 

διὰ τὸ πολλοὺς ἀλλοτρίους ἀναμεμεῖχϑαι, φαιδρῷ δὲ τῷ ἃ 

| 668 προσώπῳ τοὺς περὶ Κάσσιον ἐϑάρρυνε. καὶ μετὰ μικρὸν 5 

ὃ Λαίνας τὴν δεξιὰν τοῦ Καίσαρος καταφιλήσας ἀπέστη, 

φανερὸς γενόμενος ὡς ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν αὑτῷ τινος 

T? διαφερόντων ἐποιεῖτο τὴν ἔντευξιν. Ὁ 

17. Τῆς δὲ βουλῆς sig τὴν ἐξέδραν προεισελϑούσης, 

- οἱ μὲν ἄλλοι τὸν δίφρον τοῦ Καίσαρος περιέστησαν, ὡς 

ἐντυγχάνειν τι μέλλοντες αὐτῷ. καὶ Κάσσιον μὲν λέγεται e 

τρέποντα τὸ πρόσωπον εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ ]Π]ομπηΐου 

20 παρακαλεῖν ὥσπερ αἰσϑανόμενον, Τρεβώνιος δὲ περὶ τὰς 

ϑύρας ᾿Αντώνιον ἐπισπασάμενος καὶ προσομιλῶν, ἔξω 

κατέσχε. Καίσαρι δ᾽ εἰσιόντι μὲν ἡ σύγκλητος ὑπεξανέστη, se 

καϑεζόμενον δ᾽ εὐϑὺς ἐκεῖνοι περιέσχον ἁϑρόοι, Τίλλιον 

KíuBoov ἐξ ἑαυτῶν προβάλλοντες, ὑπὲρ ἀδελφοῦ φυγάδος 

. ss δεόμενον" καὶ συνεδέοντο πάντες, ἁπτόμενοί τε χειρῶν, 

καὶ στέρνα καὶ κεφαλὴν καταφιλοῦνζτες». ἀποτριβομένου δὲ 4 

16 c. 17 Plut. Caes. 66 Ant.13,4 App. b. c. 2, 490—493. 512. 
3, 52. 101 Cass. Dio 44, 19 Nic. Dam. 24, 88—90 Zon. 10, 11 
Suet. Caes. 82, 1.9 Cic. Phil. 2,34 

10 σπουδὴν MYV^: σπουδῆι 15 ποιεῖτο P ἐπεποίητο Sint. 
24 προβαλόντες C 26 καταφιλοῦντες Sint.: κατεφίλουν 
δὲ om. Q 

Plut. II, 11 [1687] 15 
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Td. Mart. τὰς δεήσεις τὸ πρῶτον, εἶϑ᾽ ὡς οὐκ ἀνίεσαν ἐξανισταμένου 

βίᾳ, Τίλλιος μὲν ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ἐκ τῶν ὥμων κατ- 

ἔσπασε τὸ ἱμάτιον, Κάσκας δὲ πρῶτος (εἱστήκει γὰρ 

ὄπισϑεν) ἀνασπάσας τὸ ξίφος διελαύνει παρὰ τὸν ὦμον, 
5 οὐκ εἰς βάϑος. ἀντιλαμβανομένου δὲ τῆς λαβῆς τοῦ 5 

Καίσαρος, καὶ μέγα Ῥωμαϊστὶ ἀνακραγόντος ,,ἀνόσιε 

f Κάσκα, τί ποιεῖς ; ἐκεῖνος ᾿Ελληνιστὶ τὸν ἀδελφὸν προσ- 

e ἀαγορεύσας ἐκέλευσε βοηϑεῖν. ἤδη δὲ παιόμενος ὑπὸ πολλῶν, 

καὶ κύκλῳ περιβλέπων καὶ διώσασϑαι βουλόμενος, ὡς 

εἶδε Βροῦτον ἑλκόμενον ξίφος ἐπ᾽ αὐτόν, τὴν χεῖρα τοῦ 10 

Κάσκα κρατῶν ἀφῆκε, καὶ τῷ ἱματίῳ τὴν κεφαλὴν ἐγ- 

τ καλυψάμενος, παρέδωκε τὸ σῶμα ταῖς πληγαῖς. οἱ δ᾽ 

ἀφειδῶς ἀναπεπλεγμένοι πολλοῖς περὶ τὸ σῶμα χρώμενοι 

τοῖς ξίφεσιν, ἀλλήλους ἐτίτρωσκον, ὥστε καὶ Βροῦτον εἰς 

992 τὴν χεῖρα πληγὴν λαβεῖν, τοῦ φόνου συνεφαπτόμενον, πίμ- 15. 

πλασϑαι δὲ τοῦ αἵματος ἅπαντας. | 

18. Οὕτω δ᾽ ἀποθανόντος αὐτοῦ, Βροῦτος μὲν εἰς 618. 

μέσον προελϑών, ἐβούλετο λέγειν, καὶ κατεῖχε ϑαρρύνων 

τὴν σύγκλητον" ἡἣ δ᾽ ὑπὸ δέους ἔφευγεν ἀτάκτως, καὶ 

περὶ τὰς ϑύρας ὠϑισμὸς ἦν καὶ τάραχος, οὐδενὸς διώκοντος »o 
2 οὐδὲ κατεπείγοντος. ἰσχυρῶς γὰρ ἐδέδοκτο μηδένα κτεί- 

v&w ἕτερον, ἀλλὰ πάντας ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν ἀνακαλεῖσϑαι. — 

8 καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις πᾶσιν, ὁπηνίκα διεσκοποῦντο τὴν | 

| πρᾶξιν, ἤρεσκεν ᾿Αντώνιον ἐπισφάττειν Καίσαρι, uovao- 

χικὸν ἄνδρα καὶ ὑβριστήν, ἰσχύν τε πεποιημένον ὁμιλίᾳ καὶ 35 

. 1; Plut. Caes. 67, 1 App. b. c. 2, 499 Cass. Dio 44, 20,1 
21 Plut. Ant. 13,3. 14,1 App. b.c. 2, 478 Cass. Dio 44, 19, 2 Nic. 
Dam. 25,93 Cic. ad Brut. 9, 5 (2, 5), 1. 9,11 (1, 4,2. Att, 15, 20,2 
Vell. 2, 58,2 | 

4.5 οὐκ sig βάϑος παρὰ τὸν ὦμον: transpos. Benseler 
ὁ ἹΡωμαϊστὶ μέγα Benseler 10 {τὸν ξίφος Sch., cf. v. 18 11.12 κα- 
λυψάμενος 8 18 περὶ τὸ] ἐπὶ τὸ ἕν vel ἑνὸς Rei., malim περὶ 
ἕν vocula τὸ transposita in v.10 18 παρελϑὼν Sint. 
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| συνηϑείᾳ πρὸς τὸ στρατιωτικόν, καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι τῷ φύσειν ^ 
σοβαρῷ καὶ μεγαλοπράγμονι προσειλήφει τὸ τῆς ὑπατείας 

ἀξίωμα, τότε Καίσαρι συνάρχων. ἀλλὰ Βροῦτος ἐνέστη 4 

πρὸς τὸ βούλευμα, πρῶτον μὲν ἰσχυριζόμενος τῷ δικαίῳ, 

5 δεύτερον δ᾽ ὑποζτι ϑεὶς ἐλπίδα τῆς μεταβολῆς. οὐ γὰρ 

ἀπεγίνωσκεν εὐφυᾶ καὶ φιλότιμον ἄνδρα καὶ δόξης ἐραστὴν 

τὸν ᾿Αντώνιον ἐκποδὼν Καίσαρος γενομένου συνεφάψεσθαι 

τῇ πατρίδι τῆς ἐλευϑερίας, ἐπισπασϑέντα τῷ ζήλῳ πρὸς 

τὸ καλὸν ὑπ᾽ αὐτῶν. οὕτω μὲν ᾿Αντώνιον Βροῦτος περι- 

10 ἐποίησεν" ày δὲ τῷ τότε φόβῳ μεταβαλὼν ἐσϑῆτα δη- 

μοτικὴν ἔφυγεν. oi δὲ περὶ Βροῦτον εἰς τὸ Καπετώλιον. 

ἐχώρουν, ἡμαγμένοι (re) τὰς χεῖρας καὶ τὰ ξίφη γυμνὰ 

δεικνύντες ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν παρεκάλουν τοὺς πολίτας. 

τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἦσαν ἀλαλαγμοί, καὶ διαδρομαὶ τῷ 
15 πάϑει κατὰ τύχην ἐπιγινόμεναι πλείονα τὸν ϑύρυβον 

ἐποίησαν" ὡς δ᾽ οὔτε φόνος ἄλλος οὔϑ᾽ ἁρπαγή τινος 9 

|. ἐγίνετο τῶν κειμένων, ϑαρροῦντες ἀνέβαινον οἵ τε βου- 

| .. λευταὶ καὶ τῶν δημοτῶν πολλοὶ πρὸς τοὺς ἄνδρας εἷς τὸ 

Καπετώλιον. ἁϑροισϑέντος δὲ τοῦ πλήϑους, διελέχϑη 10 

40 Βροῦτος ἐπαγωγὰ τοῦ δήμου καὶ πρέποντα τοῖς πεπραγμέ- 

γοις. ἐπαινούντων δὲ καὶ κατιέναι βοώντων, ϑαρροῦντες τι 

κατέβαινον εἰς ἀγοράν, oi μὲν ἄλλοι συνεπόμενοι ust 

σι 

(eO 9 

oo 

ἐν μέσῳ πάνυ λαμπρῶς κατῆγον ἀπὸ τῆς ἄκρας καὶ ἡ 

s5 κατέστησαν ἐπὶ τῶν ἐμβόλων. πρὸς δὲ τὴν ὄψιν οἱ πολλοί, 12 

11 Plut. Caes. 67, 3.4 App. b.c. 2,499. 503. 508—516 Cass. 
Dio 44, 20, 3—21, 3. 46, 22, 4 Zon. 10, 12 Nic. Dam, 25, 94. 26 a, 

i 99. 100 Cic. Phil. 2, 28. 30. 89 Att. 14, 10, 1. 14,2 Liv. per. 116 
| Vell. 2,58, 2, Flor. 2, 17, 2. Oros. 6, 17, 9 

6 ὑποϑεὶς: corr. Cor. 7 συνεφάψασϑαι: corr. Steph, cum V^ 
10 μεταλαβὼν A (et Ànt.14,1) 198 re add. Zie. 171 ἀνέβαινον 

᾿ post Καπετώλιον transpon.Zie. 17—22 οἵ τε — κατέβαινον om. L! 
| 20 ἐπαγωγὰ {πολλὰν Zie. 29 sig τὴν Z 98 περιέχοντες Madvig 

] 15* 



918 | IIAOTTAPXOT 

14. MU καίπερ μιγάδες ὄντες καὶ παρεσκευασμένοι ϑορυβεῖν, 

διέτρεσαν καὶ τὸ μέλλον ἐδέχοντο κόσμῳ καὶ σιωπῇ" 

προελϑόντος δ᾽ αὐτοῦ, πάντες ἡσυχίαν τῷ λόγῳ παρέσχον. 

18 ὅτι δ᾽ οὐ πᾶσι πρὸς ἡδονὴν ἐγεγόνει τὸ ἔργον, ἐδήλωσαν 

᾿ἀρξαμένου λέγειν Κίννα καὶ κατηγορεῖν Καίσαρος, 

ἀναρρηγνύμενοι πρὸς ὀργὴν καὶ κακῶς τὸν Κίνναν λέγοντες, 

ὥστε πάλιν τοὺς ἄνδρας εἷς τὸ Καπετώλιον ἀπελϑεῖν. 

614 ἔνϑα δὴ δεδιὼς πολιορκίαν ὃ Βροῦτος ἀπέπεμπε τοὺς 

ἀρίστους τῶν συναναβάντων, οὐκ ἀξιῶν τῆς αἰτίας μὴ 

μετέχοντας αὐτοὺς συνυποδύεσϑαι τὸν κίνδυνον. 

16. ματ. 19. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ τῆς βουλῆς συνελ- 

ϑούσης eic τὸ τῆς Γῆς ἱερόν, ᾿Αντωνίου δὲ καὶ IIAdyxov 

καὶ Κικέρωνος εἰπόντων περὶ ἀμνηστίας καὶ ὁμονοίας, 

ἔδοξε μὴ μόνον ἄδειαν εἶναι τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλὰ καὶ 

γνώμην ὑπὲρ τιμῶν προϑεῖναι τοὺς ὑπάτους. καὶ ταῦτ᾽ 

: ἐπιψηφισάμενοι διελύϑησαν. ᾿Αντωνίου δὲ τὸν υἱὸν εἰς 

τὸ Καπετώλιον ὁμηρεύσοντα πέμψαντος, κατῆλϑον oí 

περὶ Βροῦτον, ἀσπασμοί τε καὶ δεξιώσεις ἐγένοντο πάν- 
fs των ἀναμειχϑέντων. καὶ Κάσσιον μὲν ᾿Αντώνιος εἱστία 

5 

10 

15 

παραλαβών, Βροῦτον δὲ Λέπιδος, τοὺς δ᾽ ἄλλους ὥς τις s 

4 εἶχε πρὸς ἕκαστον ἢ συνηϑείας ἢ φιλοφροσύνης. ἅμα 

δ᾽ ἡμέρᾳ πάλιν συνελϑόντες oi βουλευταί, πρῶτον μὲν 

᾿Αντωνίῳ τιμὰς ἔδοσαν, ὡς καταπαύσαντι πολέμων ἐμφυ- 

λίων ἀρχήν" ἔπειτα τῶν περὶ Βροῦτον ἦσαν ἔπαινοι τῶν 

998 παρόντων, καὶ τέλος ἐπαρχιῶν διανομαί. Βρούτῳ μὲν “5 

11 c. 19 Plut. Caes. 67,7.8 Cic. 42, 8.4 Ant. 14, 2—4 App. 
b. ec. 2,593. 594. 8, ὅδ Cass. Dio 44, 22, 38—34, 7 Zon. 10,12 Nic. 
Dam. 17,49 Cic. Phil. 1, 2. 31. 32. 2, 90 Liv. per. 116 Vell.2, 58, 3 

8 ζἀν)εδέχοντο Sch. 10 συναποδύεσϑαι P —— 15 προσϑεῖ- 
vc, Ζ0 17 ὁμηρεύσαντα L'PQ 18 τε] δὲ 6 19 κάσσιος 
μὲν ἀντώνιον L' 0 ὅστις: corr. Steph. et fort. L* 31 &w 
ἡμέρα L' 98 καταπαύσαντα L'P 84 τῶν] τὸν PF* 
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γὰρ ἐψηφίσαντο Κρήτην, Κασσίῳ δὲ Διβύην, Τρεβωνίῳ a. 4 

δ᾽ ᾿Ασίαν, καὶ Κίμβροῳ Βιϑυνίαν, τῷ δ᾽ ἑτέρῳ Βρούτῳ τὴν 

περὶ τὸν "Hoiavóv 1 αλατίαν. 

ess 90. Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν Καίσαρος διαϑηκῶν καὶ 

s ταφῆς αὐτοῦ λόγων ἐμπεσόντων, καὶ τῶν περὶ τὸν 

᾿Αντώνιον ἀξιούντων τάς τε διαϑήκας ἀναγνωσθῆναι, καὶ 

τοῦ σώματος ἐκφορὰν γενέσϑαι μὴ κεκρυμμένην μηδ᾽ 

ἄτιμον, ὡς μὴ καὶ τοῦτο παροξύνῃ τὸν δῆμον, Κάσσιος 

μὲν ἰσχυρῶς ἀντέλεγεν, εἶξε δὲ Βροῦτος καὶ συνεχώρησε, 

10 δεύτερον ἁμαρτεῖν τοῦτο δόξας. καὶ γὰρ ᾿Αντωγίου s 

φεισάμενος αἰτίαν ἔσχεν ἐπιτειχίσαι τῇ συνωμοσίᾳ βαρὺν - 

καὶ δύσμαχον πολέμιον, καὶ τὰ περὶ τὴν ταφὴν ὃν Ób 

᾿Αντώνιος ἠξίου τρόπον ἐάσας γενέσϑαι, τοῦ παντὸς σφα- 

λῆναι. πρῶτον μὲν γὰρ év ταῖς διαϑήκαις δεδομένων s 

15 κατ᾽ ἄνδρα Ρωμαίοις πᾶσι δραχμῶν ἑβδομήκοντα πέντε, 

καὶ τῷ δήμῳ τῶν πέραν τοῦ ποταμοῦ κήπων ἀπολε- 

λειμμένων, οὗ νῦν ἔστι Τύχης ἱερόν, εὔνοια ϑαυμαστὴ 
καὶ πόϑος αὐτοῦ τοὺς πολίτας εἷλεν" ἔπειτα, τοῦ σώμα- ἢ’ 

τος εἷς τὴν ἀγορὰν κομισϑέντος, ᾿Αντώνιος ἔπαινον ὥσπερ 

20 ἔϑος ἐστὶ διεξελϑών, καὶ τὰ πλήϑη κινούμενα πρὸς 

τὸν λόγον ὁρῶν, εἰς οἶκτον μετέβαλε, καὶ τὴν ἐσϑῆτα 
λαβὼν τοῦ Καίσαρος ἡμαγμένην ἀνέπτυξεν, ἐπιδεικνύμενος ς 

τὰς διακοπὰς καὶ τῶν τραυμάτων τὸ πλῆϑος. ἦν οὖν ἰδεῖν s 

οὐδὲν ἔτι κόσμῳ γινόμενον" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἐβόων τοὺς 

| 25 ἀνδροφόνους ἀναιρεῖν, οἱ δ᾽, ὥσπερ ἐπὶ Κλωδίου τοῦ. 

4 c. 20 Plut. Caes. 68 Cic. 42, 4. 5 Ant. 14,6—8 App. b.c. 2, 596— 
614 Cass, Dio 44, 35—50 Zon. 10,12 Nic. Dam. 17, 48—50 Cic. 
Phil. 2, 90.91 Att. 14, 10, 1 Suet. Caes. 83—85 Val. Max. 9,9,1 

1 δὲ om. AQ 4 τῶν περὶ καίσαρος ADM» 11 ἐπιτει- 
χίσαι Z Steph.: ἐπιτειχίσας AP. τειχίσαι vel τειχίσας α 12 ὃν 
om.L! jv P ὁ del 1, 17 καὶ εὔνοια Q 19 τὴν om. P 
21 post εἰς οἶκτον distinx. Bkk. Sint. 39 τοῦ P: τὴν 
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20. Mari. δημαγωγοῦ πρότερον, ἀπὸ τῶν ἐργαστηρίων τὰ βάϑρα 
καὶ τὰς τραπέζας ἀνασπῶντες, καὶ συγκομίζοντες εἰς 

e ταὐτό, παμμεγέϑη πυρὰν ἔνησαν" καὶ τὸν νεχρὸν ἔἐπι-" 

ϑέγτες, ἐν μέσῳ πολλῶν μὲν ἱερῶν πολλῶν δ᾽ ἀσύλων 

τ καὶ ἀβεβήλων τόπων καϑήγιζον. ὡς δὲ τὸ πῦρ ἐξέλαμψεν, s 

ἀλλαχόϑεν ἄλλος προσφερόμενοι, καὶ δαλοὺς ἀνασπῶντες 

ἡμιφλέκτους, διέϑεον ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν ἀνῃρηκότων 

ἃ αὐτὸν ὡς ἐμπρήσοντες" ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν εὖ πεφραγμένοι 

8 πρότερον, ἀπεκρούσαντο τὸν κίνδυνον" ἦν δέ τις Κίννας, 

[ποιητικὸς] ἀνὴρ οὐδὲν τῆς αἰτίας μετέχων, ἀλλὰ καὶ φίλος 10 

9 Καίσαρος γεγονώς. οὗτος ὄναρ devo καλούμενος ὑπὸ το8΄ 

Καίσαρος ἐπὶ δεῖπνον ἀρνεῖσϑαι, τὸν δὲ λιπαρεῖν καὶ 

βιάζεσθαι, τέλος δ᾽ ἄγειν λαβόμενον τῆς χειρὸς εἰς 

ἀχανῆ τόπον καὶ σκοτεινόν, αὐτὸν δ᾽ ἄκοντα καὶ τεϑαμβη- 

το, μένον ἕπεσϑαι. ταύτην ἰδόντι τὴν ὄψιν αὐτῷ συνέβη τὸ 

πυρέττειν διὰ νυκτός" ὅμως δ᾽ ἕωϑεν ἐκπκομιζομένου τοῦ j 

σώματος, αἰδούμενος μὴ παρεῖναι, προῆλϑεν eic τὸν ὄχλον 

61: ἤδη διαγριαινόμενον. ὀφϑεὶς δὲ καὶ δόξας οὐχ ὅσπερ ἦν 

Κίννας εἶναι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ὁ Καίσαρα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν 

ἔναγχος λοιδορήσας, διεσπάσϑη. 30 
91. Τοῦτο τὸ πάϑος μάλιστα μετά ye τὴν ᾿Αντωνίου 

μεταβολὴν δείσαντες οἱ περὶ Βροῦτον, ἀνεχώρησαν ἐκ 

τῆς πόλεως, καὶ διέτριβον ἐν ᾿Αντίῳ τὸ πρῶτον, ὡς ὅταν 

παρακμάσῃ καὶ μαρανϑῇ τὸ τῆς ὀργῆς, αὖϑις εἰς Ρώμην 

4 κατιόντες. ὃ ῥᾳδίως ἔσεσϑαι προσεδόκων ἔν πλήϑεσι s 

φορὰς ἀσταϑμήτους καὶ ταχείας φερομένοις, καὶ τὴν 

2 συγκομίζοντες] κραυγάζοντες Q, unde conicias σὺν κραυγῇ 
κομίζοντες 8 παμμεγέϑη πυρὰν om. L! 5 βεβήλων 1,18 
καϑηγίαξον: corr. Cor. cl. Ant. 14,8 8 ἐμπρήσαντες P 10 ποιη- 
τικὸς del. Zie. π. ἀνὴρ del. Deutsch πολιτικὸς Xyl. Sch. 
18 ὥσπερ LQ ὕπερ Z 19 εἶναι PQ: ὀφϑῆναν A om.Z 922 ἀπεχώ- 
ρησαν Caes. 68,6 24 ἀκμάση Q τὰ τῆς P 36 φορᾶς 
ἀσταϑμήτου: corr. Br. 
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σύγκλητον εὔνουν ἔχοντες, ἣ τοὺς Κίνναν διασπασαμένους a. 44 

χαίρειν ἐάσασα, τοὺς ἐπὶ τὰς οἰκίας τὰς ἐκείνων ἔπελ- 

ϑόντας ἀνεζήτει καὶ συνελάμβανεν. ἤδη δὲ καὶ ὃ δῆμος sf 

ἀχϑόμενος, ᾿Αντωνίου σχεδὸν εἷς μοναρχίαν καϑισταμένου, 

s Βροῦτον ἐπόϑει᾽" καὶ προσεδοκᾶτο τὰς ϑέας ἄξειν παρὼν 

αὐτός, ἃς ὥφειλε στρατηγῶν παρασχεῖν. αἰσϑόμενος δὲ « 

πολλοὺς τῶν ὑπὸ Καίσαρι στρατευσαμένων καὶ γῆν καὶ 

zal πόλεις παρ᾽ ἐκείνου λαβόντων ἐπιβουλεύοντας αὐτῷ, 

καὶ κατ᾽ ὀλίγους παρεισρέοντας εἰς τὴν πόλιν, oOx ἐϑάρ- 

10 oov ἐλϑεῖν, ἀλλ᾽ ó δῆμος ἐϑεᾶτο μὴ παρόντος ἐκείνου 
τὰς ϑέας, ἀφειδῶς πάνυ χορηγουμένας καὶ περιττῶς. 994 

ϑηρία τε γὰρ πάμπολλα συνεωνημένος, ἐκέλευσε μηδὲν s 

ἀποδόσϑαι μηδ᾽ ὑπολιπεῖν, ἀλλὰ πᾶσι καταχρήσασθαι, 

καὶ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν αὐτὸς eig Νέαν πόλιν 

16 καταβὰς ἐνέτυχε πλείστοις" περὶ δὲ Κανουτίου τινὸς 6 

τι 5 εὐημεροῦντος ἐν τοῖς ϑεάτροις ἔγραφε πρὸς τοὺς φίλους, 

ὅπως πείσαντες αὐτὸν εἰσαγάγωσιν' “Ελλήνων γὰρ 

οὐδένα βιασϑῆναι προσήκειν. ἔγραφε δὲ καὶ Κικέρωνι 

πάντως παρατυχεῖν ταῖς ϑέαις δεόμενος (cf. Cic. ad. Att. 

40 1δ, 26, 1). , 

22. Ἔν τοιαύτῃ δὲ καταστάσει τῶν πραγμάτων 
ὄντων, ἑτέρα γίνεται μεταβολή, τοῦ νέου Καίσαρος ἐπελ- 

ϑόντος. οὗτος ἦν μὲν ἐξ ἀδελφιδῆς Καίσαρος, γράμματι b 
δὲ παῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ κληρονόμος ἀπολελειμμένος. ày δ᾽ 3 

.5 ᾿Απολλωνίᾳ διέτριβεν ὅτε Καῖσαρ ἀνῃρέϑη, σχολάζων περὶ 

λόγους, κἀκεῖνον ἐπὶ Π]άρϑους ἐλαύνειν εὐϑὺς ἐγνωκότα 

- 

ὅ cf. Cic. Att. 15, 10—12. 18,2. 26, 1. 28. 16, ὅ, 1. 8 

7 Καίσαρι Sint.: καίσαρα L'PZ καίσαρος QL* ἐστρατευ- 
μένων: corr. Sint. 9 καταλόγους P! κατὰ λόχους P! κατ᾽ ὀλί- 
γον QM* 18 ἀπολιπεῖν Q 14 αὐτοῖς 6, 16 ἐν] πρὸς P 
11 ᾿Ελλήνων] Ῥωμαίων Latte 18 προσήκειν Dacier: προσήκει P 
προσῆκεν cet. ^ 95 περὶ] aut om. aut ὑπὸ Q 
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a.44 $ προσμένων. ἅμα δὲ τῷ πυϑέσϑαι τὸ πάϑος ἦλϑεν eic ' PÓ- 

μὴν" καὶ δημαγωγίας ἀρχὴν τοὔνομα Καίσαρος ϑέμενος 

ἑαυτῷ, καὶ διανέμων τὸ καταλειφϑὲν ἀργύριον τοῖς πολί- 

ταις, ᾿Αντώνιόν τε κατεστασίαζε, καὶ χρήματα διαδιδοὺς 

συνίστη καὶ συνῆγε πολλοὺς τῶν ὑπὸ Καίσαρι στρατευ- 5 

4 σαμένων. ἐπεὶ δὲ Κικέρων τῷ πρὸς ᾿Αντώνιον μίσει τὰ 

c Καίσαρος ἔπραττε, τούτῳ μὲν ὁ Βροῦτος ἐπέπληττεν ἰσχυ- 

ρῶς, γράφων ὡς οὐ δεσπότην βαρύνοιτο Κικέρων, ἀλλὰ 

μισοῦντα δεσπότην φοβοῖτο, καὶ πολιτεύοιτο δουλείας. 

αἵρεσιν φιλανϑρώπου, γράφων καὶ λέγων (ad fam. 10, 10 

28, 3) ὡς χρηστός ἐστι Καῖσαρ' ,,οἷ δὲ πρόγονοι  - 
5 φησὶν ,,ἡμῶν οὐδὲ πατέρας δεσπότας ὑπέμενον.“ αὐτῷ 
δ᾽ εἷς τοῦτο καιροῦ μήτε πολεμεῖν βεβαίως δεδόχϑαι 

μήϑ᾽ ἡσυχάζειν, ἀλλ᾽ ἕν μόνον εἶναι βεβουλευμένον, τὸ 

e μὴ δουλεύειν. ϑαυμάζειν δὲ Κικέρωνος, ei πόλεμον μὲν τὸ. 

8—p. 223,3 spectant ad epistulas Bruti ad Ciceronem (Cic. ad 
Brut. 9,24 — 1, 16) et ad Atticum (9,25 — 1,17) inque iis maxime 
hos locos: v.8—10 29,24, p. 136,2 Sjógren deinde quod pul- 
cherrime fecisti ac facis in Antonio, vide ne convertatur a laude 
maximi animi ad opinionem formidinis. nam si Octavius tibi 
placet, .. . non dominum fugisse sed amiciorem dominum quae- 
sisse videberis; 9,25,2 p. 138,28 wt iam ista quae facit domina- 
tionem an dominum an Antoniwm timentis sint; 9, 95,4 p. 139, 
22 (Cic.) servitutem ,' honorificam modo, non aspernatur; v.11. 
12 9,24, 5 p. 135,10 concesserim ... ne patri quidem meo, si re- 
viviscat, ut patiente me plus legibus ac senatu possit; 9, 25, 6 
p.140,13 sed dominum me parentem quidem maiores nostri vo- 
luerunt esse; — p.293,1.2 9,25,2 p.138, 26 quid hoc mihi pro- 
dest, si merces Antoni oppressi poscitur im Antoni locum suc- 
cessio, adde 9,25,5 p. 140,3. cf. Plut. Cic. 45,2 

1 τῷ] τὸ LP 2 δημαγωγήσας L'P 4 κατεστασίασε: COYI. 
Sch. διαδιδοὺς 4: διαδοὺς AP διδοὺς ZC 6 Καίσαρι Sint.: 
γαίσαρος στρατευσαμένων Sint.: στρατευομένων codd. ἐστρα- 
τευμένων Rei, cf. p.221,7 11 Καῖσαρ οἵα. 11] 13 ὑμῶν Q 
πατέρας Cor. cl. Brut.: πράους 183 δεδόχϑαι βεβαίως Q 
14 εἶναι om, L! 16 κικέρωνα A 
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ἐμφύλιον καὶ κινδυνώδη δέδοικεν, αἰσχρὰν δὲ καὶ ἄδο- σα. 44 

£ov εἰρήνην οὐ φοβεῖται, τοῦ δ᾽ ᾿Αντώνιον ἐκβαλεῖν τῆς 

τυραννίδος μισϑὸν αἰτεῖ τὸ Καίσαρα καταστῆσαι τύραννον. ἃ 

23. Ἔν μὲν οὖν ταῖς πρώταις ἐπιστολαῖς τοιοῦτος ὁ 

5 Βροῦτος" ἤδη δὲ τῶν μὲν ὡς Καίσαρα τῶν δ᾽ ὡς ᾿Αν- 

τώνιον διισταμένων, ὠνίων δὲ τῶν στρατοπέδων ὥσπερ 

728 ὑπὸ κήρυκι προτιϑεμένων τῷ πλέον διδόντι, παντάπασιν 

ἀπογνοὺς τῶν πραγμάτων, ἔγνω καταλιπεῖν ᾿Ιταλίαν," 

καὶ πεζῇ διὰ Aevxavíag εἰς ᾿Ελέαν ἐπὶ ϑάλασσαν ἧκεν. 

10 ὅϑεν ἣ Πορκία μέλλουσα πάλιν εἰς Ῥώμην ἀποτραπέσϑαι, 5 

λανϑάνειν μὲν ἐπειρᾶτο περιπαϑῶς ἔχουσα, γραφὴ δέ τις 

αὐτὴν προὔδωκε, τἄλλα γενναίαν οὖσαν. ἦν γὰρ ἐκ τῶν Ελ- s 

"ληνικῶν διάϑεσις, προπεμπόμενος “Ἄκτωρ ὑπ᾽ ᾿Ανδρομά- e 

ε΄ χῆς, κομιζομένης παρ᾽ αὐτοῦ τὸ παιδίον, ἐκείνῳ δὲ προσ- 

35 βλεπούσης. ταῦτα ϑεωμένην τὴν Πορκίαν ἣ τοῦ πάϑους 4 

εἰκὼν ἐξέτηξεν εἰς δάκρυα" καὶ πολλάκις φοιτῶσα τῆς 

ἡμέρας ἔκλαιεν. ᾿Απιλίου δέ τινος τῶν Βρούτου φίλων s 
τὰ πρὸς Ἕκτορα τῆς ̓ Ανδρομάχης ἔπη διελϑόντος (ll. 
6, 499 sq.) 

20. "Exrop, ἀτὰρ σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ 

ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ μοι ϑαλερὸς παρακοίτης, 

μειδιάσας ὃ Βροῦτος ,.ἀλλ οὐκ ἐμοί γ᾽ εἶπε ,,πρὸς 9 

Πορκίαν ἔπεισι φάναι τὰ τοῦ Ἕκτορος (1l. 6, 491). 

ἷστόν τ᾽ ἠλακάτην τε καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε" 

9 Cic. Phil. 1,9 Att. 16, 7. 5. ad Brut. 9, 18 (1,10), 4. 9,23 
(1,15), 5 — 10— p. 224,83 cf. Cic. ad Brut. 9,17 (1,9),2 

1 xivóvvov Cor. 2 ro) Z: τὸν 4—17 excerpsit Phot. 
bibl. p. 393 6 ἐνίων δὲ τῶ στρατοπέδω Q 7 προστιϑεμέ- 
v0»: corr. Kronenberg 8 ἀπογνοὺς C et Phot.: καταγνοὺς 
cet., cf. et Cass. Dio 47,20,4 9 ἔλεναν P ἐλαίαν Q et Phot. 
10 ἀποτραπέσϑαι €: ἀποτρέπεσϑαι APZ Phot. ἐπιτρέπεσϑαι Q, 
18 ὑπόϑεσις Anon, "Exr.9. A. zQozsuz.Phot. 17 ἀκιλλίου ADQ 
21 ἠδὲ κασίγνητος om. P 94 v. 490 intercidisse arbitratur Zie. 

| 
| 

| 



EO T IAOTTAPXOT 

a.44 ἔτσώματος yàp ἀπολείπεται φύσει τῶν ἴσων ἀνδραγαϑη- 

μάτων, γνώμῃ δ᾽ ὑπὲρ τῆς πατρίδος ὥσπερ ἡμεῖς àpi- 

στεύει.“᾿ ταῦτα μὲν ὃ τῆς Πορκίας υἱὸς ἱστόρηκε Βύ- 

βλος (HRR II 51). 

94. ᾿Αναχϑεὶς δ᾽ ὃ Βροῦτος éxeiüev ἐπ Αϑηνῶν ὁ. 

ἔπλει. δεξαμένου δὲ τοῦ δήμου προϑύμως αὐτὸν εὐφη- | 

μίαις καὶ ψηφίσμασι, διῃτᾶτο μὲν παρὰ ξένῳ cu, 

Θεομνήστου δ᾽ ἀκροώμενος τοῦ ᾿Ακαδημιακοῦ καὶ Κρα- 

τίππου τοῦ ΠΠ]εριπατητικοῦ καὶ συμφιλοσοφῶν, ἐδόκει. - 

995 s παντάπασιν ἀργεῖν καὶ σχολάζειν. ἔπραττε δὲ τὰ πρὸς 10 | 

τὸν πόλεμον ἀνυπόπτως. καὶ γὰρ εἰς Μακεδονίαν Émeu- | 
ψεν "Hoóovoavov, οἰκειούμενος τοὺς ἐπὶ τῶν ἐκεῖ στρατο- 
πέδων, καὶ τοὺς σχολάζοντας ἀπὸ Ρώμης à» ἄστει νέους 

s ἀνελάμβανε καὶ συνεῖχεν. ὧν ἦν καὶ Κικέρωνος vióc, ὃν za 8 

ἐπαινεῖ διαφερόντως, καί φησιν (cf. Cie. ad Brut. 9, 8 15 

[2,3] 6), εἴτ᾽ ἐγρήγορεν εἴτ᾽ ἐνυπνιάζεται, ϑαυμάζξειν 

4 οὕτω γενναῖον ὄντα καὶ μισοτύραννον. ἀρξάμενος δὲ τῶν 

᾿πραγμάτων ἀναφανδὸν ἅπτεσθαι, καὶ πυϑόμενος πλοῖα 
“Ρωμαϊκὰ μεστὰ χρημάτων ἐξ Ασίας προσφέρεσθαι, καὶ 

στρατηγὸν ἐπιπλεῖν (Απουλήιον», ἄνδρα χαρίεντα καὶ. 
s γνώριμον, ἀπήντησεν αὐτῷ περὶ Κάρυστον. ἐντυχὼν δὲ καὶ — 

b πείσας καὶ παραλαβὼν τὰ πλοῖα, λαμπροτέραν ὑποδοχὴν 

6 Cass. Dio 47, 20,4 18 Plut. Cic. 45,3; cf. Hor. sat. 1, 
6, 48 epist. 2, 2, 46 Suet. v. Hor. 18 App. b. c. 3, 259. 4,816 
Cass. Dio 47, 91, '8 Cic. Phil. 10, 24. 13, 32 i Brut. 9, 15 (1, 7), 2 
995 Val. Max. 1, δ, 7 App. b. c. * 564 

2 ἀριστεύει P!: ἀριστεύσει cet. οὗ P* 8 ὁ om. L'P 7 uiv 
om. Z 8 ἀκαδημαϊκοῦ: corr. Sint. 9 περιπατικοῦ 11 
11 ἐπέμενεν L! 12 ἡρόστατον P 16 εἴτ᾽ ἐγρήγορεν εἴτ᾽ ἐν- 
υπνιάζξεται δὰ Ciceronem referenda esse monet Cor. suntque 
fort. post μισοτύραννον iransponenda cl. Bruti verbis 1. 1. 
19 προφέρεσϑαι L! 20 ἐπὶ πλεῖον L!, unde ἐπιπλεῖν "Amov- 
λήιον») Zie. (γνώριμον {τὸν Ἀντίστιονν falso niea 21 χά- 
ριστον P 



ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ 23,'—95,8 29b 

ἐποιεῖτο" καὶ γὰρ ἦν ἡμέρα xaÜ' ἣν ἐγεγόνει πρῶτον ὃ α. 44 

Βροῦτος. ὡς οὖν ἐλϑόντες εἷς τὸ πίνειν ἐπιχύσεις ἐποιοῦντο e 

γίκης τε Βρούτου καὶ Ῥωμαίων ἐλευϑερίας, ἔτι μᾶλλον 

αὐτοὺς δῶσαι βουλόμενος, ἤτησε ποτήριον μεῖζον, καὶ 

λαβὼν ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς προφάσεως ἀνεφώνησε τὸν στίχον 
τοῦτον (Il. 16, 849)" 

ἀλλὰ ue μοῖρ᾽ ὁλοὴ xai Δητοῦς ἔκτανεν υἱός. 

ἔτι δὲ καὶ πρὸς τούτοις. ἱστοροῦσιν, ὅτε. τὴν τελευταίαν 

ὃν Φιλίπποις μαχούμενος ἔξήει μάχην, σύνϑημα παρ᾽ 

10 αὐτοῦ τοῖς στρατιώταις ᾿Απόλλωνα δοϑῆναι. διὸ καὶ 

τῆς συμφορᾶς τίϑενται σημεῖον ἐκείνην τὴν ἀναφώνησιν. 

20. Ἔκ τούτου πεντήκοντα μὲν αὐτῷ μυριάδας "Av- 

τίστιος ἀφ᾽ ὧν ἦγε καὶ αὐτὸς εἰς ᾿Ιταλίαν χρημάτων 

δίδωσιν, ὅσοι δὲ περὶ Θεσσαλίαν ἔτι τῆς Πομπηΐου στρα- 

15 τιᾶς ἐπλανῶντο, συνέρρεον ἀσμένως πρὸς αὐτόν" ἱππεῖς 

δὲ πεντακοσίους ἀφείλετο Κίννα πρὸς Δολοβέλλαν ἄγον- 

τος εἷς ᾿Ασίαν. ἐπιπλεύσας τε τῇ Δημητριάδι, πολλῶν s 

ὅπλων ἐξαγομένων πρὸς ᾿Αντώνιον, ἃ Καίσαρος τοῦ 

προτέρου κελεύσαντος ἐπὶ τὸν Παρϑικὸν ἐποιήϑη πόλεμον, 

29 ἐκράτησεν. 

“Ορτησίου δὲ τοῦ στρατηγοῦ παραδόντος αὐτῷ Μακεδο- s 

γίαν, καὶ τῶν ἐν κύκλῳ βασιλέων καὶ δυναστῶν συνισταμέ- ἃ 

vov καὶ προστιϑεμένων, ἀγγέλλεται Γάϊος δ᾿ Ἀντωνίου ἀδελ- 

qoc ἐξ "Ἰταλίας διαβεβηκὼς [καὶ] βαδίζειν εὐθὺς ἐπὶ τὰς δυ- 

[ou 

-1 

e 

12 Cic. ad Brut. 9,3 (2, 8), 5. 9, 19 (1, 11) 14 Cass. Dio 47, 
21,3 Cic. Phil. 11, 27 15 Cic. Phil. 10, 13 17 App. b. c. 
3,959 21 c.25,8—26,5 mor. 694c App. b. c. 3, 321—323. 4, 
317 Cass. Dio 47, 21, 4—7 Cic. Phil. 10, 13. 11,26 Vell.9,69, 3.4 

8 «cl om. AP 9 παρ᾽ αὐτοῦ] immo ab Antonio testante 
Val. Max., unde παρ᾽ A4vrovíov Sch. 16 δὲ PM: ce cet. 
19 πόλεμον ἐποιήϑη Q 31 ὀρτησίου plur. codd. 94 βεβη- 
κὼς Q καὶ del. Sch. cum B καὶ βαδίζων Cor. cum C 



208 ^; I IIAOTTAPXOT 

a. 44 γάμεις, ἃς ἐν Επιδάμνῳ xai ᾿Απολλωνίᾳ Βατίνιος συνεῖχε. τι 8. 

4 βουλόμενος οὖν φϑάσαι καὶ προλαβεῖν ὁ Βροῦτος, ἐξαίφνης 

ἀναστήσας τοὺς σὺν αὐτῷ, διὰ χωρίων χαλεπῶν νιφό- 

μενος ἐπορεύετο, καὶ πολὺ προῆλϑε τοὺς κομίζοντας τὸ 

ἄριστον. ἐγγὺς οὖν ᾿Επιδάμγνου γενόμενος, διὰ κόπον καὶ 

5 ψῦχος ἐβουλιμίασε. συμπίπτει δὲ μάλιστα τὸ πάϑος χιόνος 

οὔσης πονοῦσι καὶ κτήνεσι καὶ ἀνϑρώποις, εἴτε τοῦ 

ϑερμοῦ διὰ περίψυξιν καὶ πύκνωσιν, ὅταν ἐντὸς ἅπαν 

καϑειρχϑῇ, τὴν τροφὴν ἁϑρόως ἀναλίσκοντος, εἴτε δριμεῖα 

e καὶ λεπτὴ τῆς χιόνος διαλυομένης ἰοῦσα πνοὴ τέμνει τὸ y 

σῶμα καὶ διαφϑείρει τὸ ϑερμὸν ἐξ αὐτοῦ ϑύραζε διασπει- 

e ρόμενον. τὰς γὰρ ἐφιδρώσεις παρέχειν δοκεῖ τὸ ϑερμὸν 

ἀπαντῶντι τῷ ψυχρῷ, περὶ τὴν ἐπιφάνειαν σβεννύμενον. 

ὑπὲρ ὧν ἐν ἑτέροις μᾶλλον ἠπόρηται (quaest. conviv. 6, 8 

— mor. 693fsqq.) 90. λιποϑυμοῦντος δὲ τοῦ Βρούτου, καὶ 

μηδενὸς ἔχοντος ἔν τῷ στρατοπέδῳ μηδὲν ἐδώδιμον, 

ἠναγκάσϑησαν οἱ περὶ αὐτὸν ἐπὶ τοὺς πολεμίους κατα- 

φυγεῖν, καὶ ταῖς πύλαις προσελϑόντες, ἄρτον ἤτουν τοὺς 

4 φύλακας. οἱ δὲ διακούσαντες τὸ σύμπτωμα τοῦ Βρούτου, 
f παρῆσαν αὐτοί, καὶ σιτία καὶ ποτὰ κομίζοντες. àvÜ^ ὧν 

0 Βροῦτος, ὡς τὴν πόλιν παρέλαβεν, οὐ μόνον τούτοις 

s ἀλλὰ καὶ πᾶσι διὰ τούτους φιλανϑρώπως ἐχρήσατο. Γάϊος 

δ᾽ Ἀντώνιος ᾿Απολλωνίᾳ προσβαλών, ἐκεῖ τοὺς ἐγγὺς 

ὄντας ἐκάλει στρατιώτας. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοί τε πρὸς Βροῦτον 

ὥχοντο, καὶ τοὺς ᾿Απολλωνιάτας ἤσϑετο τὰ Βρούτου 

996 φρονοῦντας, ἐκλιπὼν τὴν πόλιν εἷς Ββουϑρωτὸν ἐβάδιζε. 
4 καὶ πρῶτον μὲν ἀπόλλυσι τρεῖς σπείρας, xa" ὁδὸν ὑπὸ 

1 Βατίνιος Voegelin: γαβίνιος ?2 ὁ om.P . 3 νηφόμενος 
L' νειφόμενος ADQ, 4. τὸ ἄριστον] τὰ σιτία mor. 7 πο- 
νοῦσι] βουσὶ L' 9 εἶτε] ἤτε L 10 διαδυομένης L*'C 11 ϑερ- 
μὰν} ὑγρὸν Q 16 λειποϑυμοῦντος QZL*P* 20 αὐτοί, xoi] 
αὐτίκα Cor, 24.96 οὗτος ... ὥχετο L!P 26 βρουϑωτὸν Q 



ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ 26,3—927,1 22'l 

Βρούτου κατακοπείσας" ἔπειτα τοὺς περὶ τὴν βυλλίδα α. 443 

τόπους προκαταληφϑέντας ἐπιχειρῶν ἐχβιάζεσϑαι, καὶ 

μάχην συνάψας Κικέρωνι, νικᾶται" τούτῳ γὰρ ὁ Βροῦτος 

ἐχρῆτο στρατηγῷ. καὶ πολλὰ ÓU αὐτοῦ κατώρϑωσε. 

λαβὼν δὲ τὸν l'áiov ἐν χωρίοις ἑλώδεσι μακρὰν διε- ὁ 

τὸ 8 σπασμένον, οὐκ εἴασεν ἐμβαλεῖν, ἀλλὰ περιίππευσε φεί- 

δεσϑαι κελεύων, ὡς μετὰ μικρὸν ἰδίων ἐσομένων. ὃ 

καὶ συνέβη. παρέδοσαν γὰρ ἑαυτοὺς καὶ τὸν στρατηγόν, 

ὥστε μεγάλην ἤδη περὶ τὸν Βροοῦτον δύναμιν εἶναι. b 

10 χρόνον μὲν οὖν πολὺν ἔν τιμῇ τὸν l'oiov ἦγε, καὶ τὰ ὁ 

παράσημα τῆς ἀρχῆς οὖκ ἀφήρει, καίπερ ὥς φασιν 

ἄλλων τε πολλῶν καὶ Κικέρωνος ἀπὸ “Ῥώμης γραφόν- 

τῶν καὶ κελευόντων ἀναιρεῖν (ad Brut. 9,5 [2, 5], 5. 9. Τ 

[1, 2, 8. 9,10 [1, 3a])* ἀρξάμενον δὲ κρύφα τοῖς ἣγε- 

15 μόσι διαλέγεσϑαι, καὶ ποιήσαντα νεωτερισμόν, ἐνϑέ- 

μενος εἰς ναῦν ἐφύλαττε. τῶν δὲ διαφϑαρέντων στρα- 

|. τιωτῶν εἷς Απολλωγίαν ἀποστάντων, καὶ καλούντων ἐκεῖ 

τὸν Βοοῦτον, οὐκ ἔφη τοῦτο πάτριον εἶναι “Ῥωμαίοις, 

| ἀλλ᾽ ἐκείνους πρὸς τὸν ἄρχοντα χρῆναι βαδίζοντας αὐτοὺς 

|20 παραιτεῖσϑαι τὴν ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις ὀργήν. ἐλθοῦσι 

| δὲ καὶ δεομένοις συγγνώμην ἔδωκε. c 

24. Μέλλοντι δ᾽ αὐτῷ διαβαίνειν εἰς τὴν Ἀσίαν ἧκεν 

ἀγγελία περὶ τῆς ἐν Ρώμῃ μεταβολῆς. ὃ γὰρ νέος Καῖσαρ 
ηὐξήϑη μὲν ὑπὸ τῆς βουλῆς ἐπ᾽ Ἀντώνιον, ἐκβαλὼν δὲ 

|:5 τῆς ᾿Ιταλίας ἐχεῖνον, αὐτὸς ἤδη φοβερὸς ἦν, ὑπατείαν 

τε μνώμεγος παρὰ νόμον, καὶ στρατεύματα τρέφων με- 

-1 

oo 

10 c. 26, 6. 7 Cass. Dio 47, 23, 1—24, 2 Cic. ad Brut. 9, 7 (1,2),3. 
54 (, 4), 9 32 c. 91, 1—3 Plut. Ant. 19 et ibi 1.1. 

2 τύπους P προκαταλειφϑέντας PC 6 μακρὰν xci L! 
8 τὸν om. Q 58 εἶναι] εἶχε Q 10 ἦγε] εἶδ, Q — 11 φησὶν P 
17 ἀποσταλέντων αὶ 19 χρῆναι om. Z 80 παράνομον PZC 
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a.43 3 γάλα, τῆς πόλεως οὐδὲν δεομένης. ὁρῶν δὲ xai ταῦτα τὴν 

βουλὴν βαρυνομένην, καὶ πρὸς τὸν Βροῦτον ἀφορῶσαν 

ἔξω, καὶ ψηφιζομένην ἐκείνῳ καὶ βεβαιοῦσαν τὰς ἐπαρχίας, 

8 ἔδεισε. καὶ τὸν μὲν Ἀντώνιον πέμπων eig φιλίαν προὺ- 

καλεῖτο, τὰς δὲ δυνάμεις τῇ πόλει περιστήσας, ὑπατείαν 5 

ἃ ἔλαβεν οὔπω πάνυ μειράκιον ὥν, ἀλλ᾽ εἰκοστὸν ἄγων 

ἔτος, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν εἴρηκεν (H RR II 57). 

4 εὐϑὺς δὲ δίκας φόνου κατὰ τῶν περὶ τὸν Βροῦτον εἰσῆγεν, 

ὡς ἄνδρα πρῶτον ἐν ἀρχαῖς ταῖς μεγίσταις ἀνῃρηκότων ὁ 

ἄκριτον" καὶ κατήγορον ἐπέστησε Βρούτου μὲν Δεύκιον 10 

Κορνιφίκιον, Κασσίου δὲ Μᾶρκον Ἀγρίππαν" ὠφλίσκαγον 

οὖν τὰς δίκας ἐρήμας, ἀναγκαζομένων φέρειν ψῆφον τῶν τὸ 8 
5 δικαστῶν. λέγεται δὲ τοῦ κήρυκος ὥσπερ εἴωϑεν ἀπὸ 

τοῦ βήματος τὸν Βροῦτον ἐπὶ τὴν δίκην καλοῦντος, τὸ 

μὲν πλῆϑος ἐπιδήλως στενάξαι, τοὺς δ᾽ ἀρίστους κύψαντας τό 
eig γῆν ἡσυχίαν ἄγειν, Πόπλιον δὲ Σιλίκιον ὀφϑῆγαι 

6 δακρύσαντα, καὶ διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην ὀλίγον ὕστερον 

e ἕνα τῶν προγραφέντων ἐπὶ ϑανάτῳ γενέσϑαι. μετὰ ταῦτα 

διαλλαγέντες οἱ τρεῖς, Καῖσαρ ΑἈντώνιος Λέπιδος, διενεί- 

μαντο τὰς ἐπαρχίας, σφαγάς τε καὶ προγραφὰς ἀνδρῶν 50 

- διακοσίων ἐποίησαν, ἔν οἷς καὶ Κικέρων ἀπέϑανε. 

28. Τούτων οὖν εἰς Μακεδονίαν ἀπαγγελέντων, ἐκ- 
βιασϑεὶς ὃ Βροῦτος ἔγραψεν ὋὉρτησίῳ κτεῖναι Τ᾽ άϊον 

$ App. b. c. 8, 268, 4,248. 317 Cass. Dio 46,40, 8. 47, 22, 3 
Cic. Phil. 10. 13, 80 ad Brut. 9,4 (2,4), 4 Vell.2,62,2 8 App. 
3, 392. 393. 4, 118. 119 Cass. Dio 46,49, 3—5 Ps.-Cic. ad Oct. 8 
Mon. Ane. 2 Liv. per. 120 Vell.2,69,85 Suet. Aug.10,1 18 Plut. 
Ant. 19,2 et ibi 1. 1. 39 Plut. Ant. 22,6 App. b. c. 3, 328 
Cass. Dio 47, 24,4 Liv. per. 121. 194 Vell. 2, 71, 2 Sen. dial. 
11, 16, 1.2 

6 ἀνέλαβεν P 12 οὖν] δὲ P 91 τριακόσιοι Plut. Ant. | 
20,2 ὑπὲρ διακοσ. Cic. 46. 2 32 οὖν om. Z ἀπαγγελϑέντων 
PZCL* 28 ὀρτησίωι codd., item p. 229,8 



ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ 921,1—98,1 229 

"Avró»iov, ὡς δὴ Βρούτῳ ve καὶ Κικέρωνι τιμωρῶν, τῷ a. 43 
μὲν ὄντι φίλῳ, τῷ δὲ καὶ κατὰ γένος προσήκοντι. διὰ 

ταῦϑ᾽ ὕστερον Ἀντώνιος Ορτήσιον ἔν Φιλίπποις λαβὼν 

τῷ μνήματι τοῦ ἀδελφοῦ προσέσφαξε. Βροῦτος δὲ τῆς 3f 

5 Κικέρωνος τελευτῆς τῇ αἰτίᾳ φησὶν αἰσχύνεσθαι μᾶλλον 

ἢ τῷ πάϑει συναλγεῖν, ἐγκαλεῖν δὲ τοῖς ἐπὶ Ῥώμης 
φίλοις" δουλεύειν γὰρ αὑτῶν αἰτίᾳ μᾶλλον ἢ τῶν τυραν- 

γούντων, καὶ καρτερεῖν ὁρῶντας καὶ παρόντας ἃ μηδ᾽ 

ἀκούειν αὐτοῖς ἀνεκτὸν ἦν. 

1᾽. Zleoawócac δὲ τὸν στρατὸν εἰς ᾿Ασίαν, ἤδη λαμπρὸν 

ὄντα, ναυτικὸν μὲν ἐξηρτύετο στόλον ἐν Βιϑυνίᾳ καὶ περὶ 

Κύξικον, πεζῇ δ᾽ αὐτὸς ἐπιὼν καϑίστατο τὰς πόλεις, καὶ 

τοῖς δυνάσταις ἐχρημάτιζε, καὶ πρὸς Κάσσιον ἔπεμπεν 

εἷς Συρίαν, ἀπ᾿ Αἰγύπτου μετακαλῶν" οὐ γὰρ ἀρχὴν 4997 

15 κτωμένους αὑτοῖς, ἀλλ᾽ ἐλευϑεροῦντας τὴν πατρίδα, τὴν 

δύναμιν jj καταλύσουσι τοὺς τυράννους συνάγοντας πλα- 

γᾶσϑαι" δεῖν οὖν μεμνημένους καὶ φυλάττοντας τὴν ὑπό- 5 

ϑεσιν, μὴ μακρὰν ἀπηρτῆσϑαι τῆς ᾿Ιταλίας, ἀλλ᾽ ἐκεῖσε 

σπεύδειν καὶ βοηϑεῖν τοῖς πολίταις. ὑπακούσαντος δὲ 6 
718 τοῦ Κασσίου καὶ καταβαίνοντος, ἀπήντα" καὶ περὶ 2ubo- a. 43,2 

9: γαν ἀλλήλοις ἐνετύγχανον, ἀφ᾽ οὗ πρῶτον év Πειραιεῖ 

χωρισϑέντες ὥρμησαν, ὁ μὲν eig Συρίαν, ὁ δ᾽ εἰς Μακε- 
δονίαν. ἦν οὖν ἡδονή τε μεγάλη xai ϑάρσος αὐτοῖς ἔκ τ 

τῆς παρούσης ἑκατέρῳ δυνάμεως. ὁρμήσαντες γὰρ ἐκ τῆς 

36 ᾿Ιταλίας ὅμοια φυγάδων τοῖς ἀτιμοτάτοις ἀχρήματοι καὶ b 

ἄνοπλοι, μὴ ναῦν ἑνήρη, μὴ στρατιώτην ἕνα, μὴ πόλιν 

ἔχοντες, οὐ πολλοῦ πάνυ χρόνου διαγενομένου συνῆλϑον 

£e 

11.12 Brut. ep. 59— 68. 33. 41. 47. 49 (Epistologr. Gr. 183 sqq.) 

| 
| 

| 

| 
| 

| 18 App. b. e. 4, 270. 276 Cass. Dio 47,32, 1 Liv. per. 122 

2 καὶ om. F^V^ τ αὐτῶν codd. (αὐτὸν P) ^ 15 αὑτοῖς Zie.: 
αὐτούς (cf. p. 280, 96) 46 ἐνήρη aliquot codd. οὐ πόλιν Q 
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a.43/ εἰς ταὐτό, καὶ ναυσὶ xai πεζῷ καὶ ἵπποις καὶ χρήμασιν 

ἀξιόμαχοι διαγωνίσασϑαι περὶ τῆς Ρωμαίων ἡγεμονίας 

ὄντες. 

29. ᾿Εβούλετο μὲν οὖν ἴσον ἔχειν τιμῆς καὶ παρ- 

ἔχειν ὃ Κάσσιος, ἔφϑανε δ᾽ 0 Βροῦτος ὡς τὰ πολλὰ φοι- 5 | 

τῶν πρὸς αὐτόν, ἡλικίᾳ τε προὔχοντα, καὶ σώματι πονεῖν 

ὁμοίως μὴ δυναμένῳ χρώμενον. ἦν δὲ δόξα Κάσσιον 

μὲν εἶναι δεινὸν àv τοῖς πολεμικοῖς, ὀργῇ δὲ τραχὺν καὶ 

φόβῳ μᾶλλον ἄρχοντα, πρὸς δὲ τοὺς συνήϑεις ὑγρότερον 

es τῷ γελοίῳ καὶ φιλοσκώπτην" Βροῦτον δὲ λέγουσι δι τὸ 

ἀρετὴν φιλεῖσϑαι μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν, ἐρᾶσϑαι δ᾽ ὑπὸ 

τῶν φίλων, ϑαυμάζεσθϑαι δ᾽ ὑπὸ τῶν ἀρίστων, μισεῖσϑαι 

δὲ μηδ᾽ ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὅτι πρᾷος (ἦν) ὁ ἀνὴρ 

διαφερόντως καὶ μεγαλόφρων καὶ πρὸς πᾶσαν ὀργὴν καὶ 

ἡδονὴν καὶ πλεονεξίαν ἀπαϑής, ὄρϑιον δὲ τὴν γνώμην 15 

καὶ ἄκαμπτον ἑστῶσαν ὑπὲρ τοῦ καλοῦ καὶ δικαίου δια- 

4 φυλάττων. καὶ μέγιστον ὑπῆρχεν αὐτῷ πρὸς εὔνοιαν καὶ 

δόξαν ἣ τῆς προαιρέσεως πίστις. οὔτε γὰρ ἐκεῖνος ὁ 

μέγας Πομπήϊος, εἰ Καίσαρα καϑεῖλεν, ἠλπίζετο βε- - 

βαίως προήσεσθϑαι τοῖς νόμοις τὴν δύναμιν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὰ ao; 

ἃ πράγματα καϑέξειν, ὑπατείας ὀνόματι καὶ δικτατορίας 

ἤ τινος ἄλλης μαλακωτέρας ἀρχῆς παραμυϑούμενος τὸν 

δῆμον' Κάσσιόν τε τοῦτον, σφοδρὸν ἄνδρα καὶ ϑυμοειδῆ 

καὶ πολλαχοῦ πρὸς τὸ κερδαλέον ἐκφερόμενον τοῦ δικαίου, 
παντὸς μᾶλλον ᾧοντο πολεμεῖν καὶ πλανᾶσϑαι καὶ 78 

κινδυνεύειν αὑτῷ τινα δυναστείαν κατασκευαζόμενον, os | 

τῷ 

ex 

4 c. 29 cf. Drumann-Groebe IV 45 8q. 

4 οὖν om. L!F* 7 μὴ om. L! 8 δὲ] οὖν vel μὲν Q 
12 ϑαυμάζεσϑ᾽ ὑπὸ L' 18 ἦν add. Zie. ὁ Z: om. PC καὶ AQ 
16 ἄκναπτον L'Q, unde cogites de ἄγναμπτον cl. Cat. min. 11,4 
11 ἔννοιαν L 81 δικτατωρείας QZ 33 τε Cor.: δὲ (τ΄ αὐτὸν 
Madvig) 
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οὐκ ἐλευϑερίαν τοῖς πολίταις. τὰ μὲν γὰρ ἔτι τούτων $a.43/2 

πρεσβύτερα, Κίνναι καὶ Μάριοι καὶ Κάρβωνες, ἄϑλον ἐν 

μέσῳ καὶ λείαν προϑέμενοι τὴν πατρίδα, μονονουχὶ 
δητῶς ὑπὲρ τυραννίδος ἐπολέμησαν. Βρούτῳ δὲ λέγουσι τ 

Er: p μῆϑε τοὺς ἐχϑοοὺς προβάλλειν τοιαύτην διάβονην) ἀλλ᾽ e 

᾿Αντωνίου γε καὶ πολλοὺς ἀκοῦσαι λέγοντος, ὡς μόνον 

οἴοιτο Βροῦτον ἐπιϑέσϑαι Καίσαρι προαχϑέντα τῇ λαμ- 

πρότητι καὶ τῷ φαινομένῳ καλῷ τῆς πράξεως, τοὺς δ᾽ - 

ἄλλους ἐπὶ τὸν ἄνδρα συστῆγαι μισοῦντας καὶ φϑονοῦντας. 

10 ὅϑεν Βροῦτος οὐ τῇ δυνάμει τοσοῦτον ὅσον τῇ ἀρετῇ 8 

δῆλός ἐστιν ἐξ ὧν γράφει πεποιϑώς. γράφει δὲ πρὸς 9 

Αττικόν, ἤδη τῷ κινδύνῳ πλησιάζων, ἕν τῷ καλλίστῳ τῆς 

τύχης εἶναι và καϑ' αὑτόν" ἢ yàg νικήσας ἐλευϑερώσειν 

τὸν “Ρωμαίων δῆμον, ἢ δουλείας ἀποϑανὼν ἀπαλλαγή- 

15 σεσϑαι, καὶ τῶν ἄλλων ἀσφαλῶς αὐτοῖς καὶ βεβαίως f 

ἐχόντων, ἕν ἄδηλον εἶναι, πότερον. βιώσονται μετ᾽ ἐλευϑε- 

ρίας ἢ τεϑνήξονται. Μᾶρκον δ᾽ ᾿Αντώνιον ἀξίαν quoi τῆς 10 

ἀνοίας διδόναι δίκην, ὃς àv. Βρούτοις καὶ Κασσίοις καὶ 

Κάτωσι συναριϑμεῖσϑαι δυνάμενος, προσϑήκην ἑαυτὸν 

so Ὀκχταβίῳ δέδωκε" κἂν μὴ νῦν ἡττηϑῇ μετ᾽ ἐκείνου, μικρὸν τι 

ὕστερον ἐκείνῳ μαχεῖται. ταῦτα μὲν οὖν ἀποϑεσπίσαι xa- 

λῶς πρὸς τὸ μέλλον ἔοικεν. 

80. Ἔν δὲ τῇ Σμύρνῃ τότε τῶν χρημάτων, ἃ πολλὰ 998 

συνειλόχει Κάσσιος, ἠξίου μεταλαβεῖν. τὰ γὰρ ὄντα 

95 καταγηλωκέναι, ναυπηγούμενος στόλον τοσοῦτον, ᾧ πᾶσαν 

ὑφ᾽ ἑαυτοῖς ἕξουσι τὴν ἐντὸς ϑάλασσαν. οὐκ εἴων μὲν s 

6 cf. c. 8,ὅ. 6 11 cf. Val. Max. 6,4,5 

4 βρούτω Z: βρούτου 6 προβάλλειν P: προσβάλλειν δια- 
βολὴν Z€: μεταβολὴν 18 ψυχῆς P 10 ἕν Br.: ἔτ᾽ πότερον 
si Q 21 μάχεται L!'P 94 συνειλέχει Q μεταβαλεῖν Q 
26 κατηναλωκέναι Q 

Plut. II, 11 [1687] 16 
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a. 42 οὖν τὸν Κάσσιον oi φίλοι διδόναι, λέγοντες ὡς οὐ δίκαιον, 

ἃ σὺ φειδόμενος διαφυλάττεις καὶ {σὺν» φϑόνῳ συν- 

ἄγεις, ἐκεῖνον λαβόντα δημαγωγεῖν καὶ χαρίζεσθαι τοῖς 

στρατιώταις" οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔδωκεν αὐτῷ τρίτον μέρος 

ἁπάντων. 79 8 

s Koi πάλιν διαστάντες ἐπὶ τὰς προσηκούσας éxaTéoo 6 

πράξεις, Κάσσιος μὲν ἑλὼν 'Póoov οὐκ ἐπιεικῶς ἐχρῆτο 

Ὁ τοῖς πράγμασι, καὶ ταῦτα περὶ τὴν εἴσοδον τοῖς προσ- 

ἀαγορεύουσιν αὐτὸν βασιλέα καὶ κύριον ἀποκρινάμεγος " 

οὔτε βασιλεὺς οὔτε κύριος, τοῦ δὲ κυρίου καὶ βασι- 10 
4 λέως φονεὺς καὶ κολαστής“" Βροῦτος δὲ Λυκίους ἥτει | 

χρήματα καὶ στρατόν. ἐπεὶ δὲ Ναυκράτης ὁ δημαγωγὸς 

ἀνέπεισε τὰς πόλεις ἀφίστασϑαι, καὶ λόφους τινὰς ὡς 

εἴρξοντες παρόδου τὸν Βροῦτον κατελάβοντο, πρῶτον μὲν 

ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἐπέπεμψεν ἱππεῖς, ὑφ᾽ ὧν isl 

5 ἑξακόσιοι διεφϑάρησαν" ἔπειτα [τὰ] χωρία καὶ πολίχνας ο 

λαμβάνων, ἀπέλυεν ἄνευ λύτρων ἅπαντας, ὡς προσαξό- 

e μενος εὐνοίᾳ τὸ ἔϑνος. οἱ δ᾽ ἦσαν αὐϑάδεις, ἃ μὲν ἐβλά- 

e πτοντοὸ πρὸς ὀργὴν τιϑέμενοι, τῆς δ᾽ ἐπιεικείας καὶ φιλαν- 

ϑρωπίας καταφρονοῦντες, ἄχρι οὗ συνελάσας εἰς Ξάνϑον so 

τ αὐτῶν τοὺς μαχιμωτάτους ἐπολιόρκει. τοῦ δὲ ποταμοῦ 

παρὰ τὴν πόλιν παραρρέοντος ὑπονηχόμενοι διεδίδρα- 

axov* ἡλίσκοντο δὲ δικτύων διὰ πόρου καϑιεμένων εἰς 

6 c. 80, 8 App. b. c. 4, 977—312 Cass, Dio 47,33 Vell. 2, 69,6 
Oros. 6, 18, 13. Val. Max. 1,5,8 11 c. 30, 4—831, 7 App. b. c. 
4,391—338 Cass. Dio 47, 34, 1—3 Brut. ep. 11. 25. 27. 48 

1 οὖν om. P 8 σὺν add. Madvig — 8.4 vovg στρατιώτας Z 
4 {τὸν τρίτον Sch. 6 πάντων Q 6 ἑκατέρω προσηκούσας Z 
10 οὔτε κτλ.] videtur intercidisse copula 19 χρήματα] ὅπλα Q 
16 ἐπέπεμψεν PMh: ἔπεμψεν 16 τὰ del. Emp. 19 ὀργῆς Ri. 
90 ἄχρις QZ ἔξάνϑιον L'P! 21 τοῦ δὲ ποταμοῦ] ποταμοῦ 
δὲ Zie. 98 καϑειμένων Sch. 
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βυϑόν, ὧν và ἄκρα κώδωσι προσηρτημένοις διεσήμαινεν a. 42 

εὐθὺς τὸν ἐνσχεϑέντα. μηχαναῖς δέ τισι τῶν Ξανϑίων 8 

γύκτωρ ἐπιδραμόντων καὶ πῦρ ἐμβαλόντων, ὡς ἀπεκλεί- 

σϑησαν αἰσϑομένων τῶν “Ῥωμαίων *** πρὸς τὸ τεῖχος, 

5 καὶ πνεῦμα λαμπρὸν ἀνερρίπιζεν ἐπὶ τὰς ἐπάλξεις τὴν 

φλόγα, τῶν ἐγγὺς οἰκιῶν ἀντιλαμβανομένην, δείσας ὃ 

Βροῦτος ὑπὲρ τῆς πόλεως, ἐκέλευσε κατασβεννύναι καὶ ἃ 

βοηϑεῖν. 81. τοὺς δὲ Λυκίους δεινή τις ἐξαίφνης πρὸς ἀπό- 

γοιαν ὁρμὴ καὶ λόγου κρείσσων κατέσχεν, ἣν ἄν τις ἔρωτι 

10 ϑανάτου μάλιστα προσεικάσειεν᾽ οἵ γε μετὰ παίδων καὶ s 

γυναικῶν, ἐλεύϑεροί τε καὶ δοῦλοι καὶ πᾶσ᾽ ἡλικία, τοὺς 

μὲν πολεμίους πρὸς τὴν φλόγα βοηϑοῦντας ἀπὸ τῶν τειχῶν 

80 8 ἔβαλλον, αὐτοὶ δὲ κάλαμον καὶ ξύλα καὶ πᾶν ὑπέκκαυμα 

προσφέροντες, ἦγον ἐπὶ τὴν πόλιν τὸ πῦρ, ὀρέγοντες αὐτῷ 

15 πᾶσαν ὕλην, καὶ πάντα τρόπον ἐξερεϑίζοντες xai συν- 

εκτρέφοντες. ὡς δ᾽ ἡ φλὸξ ῥυεῖσα καὶ διαζώσασα πανταχό- 

Üev τὴν πόλιν διέλαμψε πολλή, περιπαϑῶν ἐπὶ τοῖς γινομέ- 

γοις ὃ Βροῦτος ἔξωϑεν παρίππευε, προϑυμούμενος βοη- 

ϑεῖν, καὶ τὰς χεῖρας ὀρέγων τοῖς Ξανϑίοις ἐδεῖτο φείδεσϑαι 

30 καὶ σῴζειν τὴν πόλιν, οὐδενὸς αὐτῷ προσέχοντος, ἀλλὰ 

πάντα τρόπον ἑαυτοὺς ἀπολλύντων, οὐ μόνον ἀνδρῶν τε 4 

καὶ γυναικῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ μετὰ κραυγῆς 

καὶ ἀλαλαγμοῦ, τὰ μὲν εἰς πῦρ ἥλλετο, τὰ δ᾽ ἄνωϑεν ἀπὸ 

τῶν τειχῶν ἐξετραχήλιζεν αὑτά, τὰ δὲ τοῖς ξίφεσι τῶν 

90 πατέρων ὑπέβαλλε τὰς σφαγὰς γυμνοῦντα καὶ κελεύοντα 

παίειν. ὄφϑη δὲ τῆς πόλεως διαφϑαρείσης γυνή, κρεμαμένη s f 

μὲν ἐξ ἀγχόνης, παιδίον δὲ νεκρὸν ἐξηρτημένη τοῦ τρα- 

o ὦ 

1 προσηρτυμένοις Ῥ 4 αἰσϑομένων] ὠϑουμένων Sint. 
- lac. stat. Zie., cf. App. 326 9 κρεῖσσον LP! 10 καὶ μά- 
λιστα Ζ 18 ὁ Βροῦτος om. L! 19 καὶ] ἀλλὰ P 94 ἐξ- 
ἑτραχηλίαζξεν A —— 927 νεκρὸν] μικρὸν P 

16* 
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a.42 € χήλου, λαμπάδι δὲ καιομένῃ τὴν οἰκίαν ὑφάπτουσα. καὶ 

τοῦ ϑεάματος τραγικοῦ φανέντος, ἰδεῖν μὲν οὐχ ὑπέμεινεν 

ὃ Βροῦτος, ἐδάκρυσε δ᾽ ἀκούσας, καὶ γέρας ἐκήρυξε τῶν 

στρατιωτῶν ὅστις ἂν δυνηϑῇ Δύκιον ἄνδρα περισῶσαι" 

φασὶ δὲ μόνους ἑκατὸν πεντήκοντα γενέσϑαι τοὺς μὴ s 
999 τ διαφυγόντας τὸ σωϑῆναι. Ξάνϑιοι μὲν οὖν διὰ πολλῶν 

χρόνων ὥσπερ εἱμαρμένην περίοδον διαφϑορᾶς ἀποδι- 

δόντες, τὴν τῶν προγόνων ἀνενεώσαντο τῇ τόλμῃ τύχην" 

καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τὴν πόλιν ὁμοίως ἐπὶ τῶν Περσικῶν 

κατακαύσαντες ἑαυτοὺς διέφϑειραν. 10 

32. Βροῦτος δὲ τὴν Π]αταρέων πόλιν ὁρῶν ἀπισχυρι- 

ζομένην πρὸς αὐτόν, ὥκνει μὲν ἐπιχειρεῖν καὶ διηπορεῖτο, 

τὴν αὐτὴν δεδιὼς ἀπόνοιαν, ἔχων δὲ γυναῖκας αὐτῶν 

9 αἰχμαλώτους, ἀφῆκεν ἄνευ λύτρων. αἱ δ᾽ ἀνδρῶν τε καὶ 

πατέρων ἐπιφανῶν οὖσαι, διηγούμεναι τὸν Βροῦτον ὡς τι 
ἀνὴρ εἴη σωφρονέστατος καὶ δικαιότατος, ἔπεισαν εἶξαι 

bs καὶ παραδοῦναι τὴν πόλιν. ἐκ δὲ τούτου καὶ πάντες osi S. 

λοιποὶ προσεχώρησαν, ἐπιτρέψαντες ἑαυτοὺς ἐκείνῳ, 

4 τυχόντες δὲ χρηστοῦ καὶ παρ᾽ ἐλπίδας εὐγνώμονος, ὅς γε, 

Κασσίου “Ῥοδίους ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀναγκάσαντος, so 

ἰδίᾳ μὲν ὃν ἐκέκτηντο χρυσὸν καὶ ἄργυρον εἰσενεγκεῖν 

ἅπαντας (ἐξ οὗ συνήχϑη περὶ ὀκτακισχίλια τάλαντα), 
δημοσίᾳ δὲ τὴν πόλιν ἄλλοις πεντακοσίοις ζημιώσαντος, 

αὐτὸς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα τάλαντα Avxíovc πραξά- 

μενος, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἀδικήσας, ἀνέζευξεν ἐπ᾽ ᾿Ιωνίας. 90 

88. Πολλὰ μὲν οὖν ἄξια μνήμης ἔργα καὶ τιμαῖς 

9 Herod. 1,176 11 c. 32 App. b. c. 4, 339—343. 845 Cass. 
Dio 47,34, 4—6 Brut. ep. 11. 25. 27. cf. c. 2, 8 26 c. 33 Plut. 
Pomp. 77 et ibi 1.1. | 

15 τὸν om. P 19 παρ᾽] ὑπὲρ Li. 820 ῥοδίοις Q 92 ovv- 
ηνέχϑη A 94 λυκίοις Q 
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ἀπεδείξατο καὶ κολάσεσι τῶν ἀξίων" ᾧ δ᾽ αὐτός 0" ἥσϑη a. 4 
μάλιστα καὶ Ῥωμαίων οἱ κράτιστοι, τοῦτο διηγήσομαι. c 

Πομπηΐου Μάγνου προσβαλόντος Αἰγύπτῳ κατὰ 1]ηλού- 2 
σιον, ὁπηνίκα τὴν μεγάλην ἀρχὴν ἀποβαλὼν ὑπὸ Καίσαρος — 

s ἔφυγεν, οἱ τοῦ βασιλέως ἔτι παιδὸς ὄντος ἐπιτροπεύοντες 

ἐν βουλῇ μετὰ τῶν φίλων ἦσαν, οὐ κατὰ ταὐτὰ ταῖς 

γνώμαις φερόμενοι: τοῖς μὲν γὰρ ἐδόκει δέχεσθαι, τοῖς 

δ᾽ ἀπωϑεῖν Αἰγύπτου τὸν ἄνδρα. Θεόδοτος δέ τις Χῖος, 5 

ἐπὶ μισϑῷ ῥητορικῶν λόγων διδάσκαλος τῷ βασιλεῖ 

1) συνών, ἠξιωμένος δὲ τότε τοῦ συνεδρίου δι’ ἐρημίαν 

ἀνδρῶν βελτιόνων, ἀμφοτέρους διαμαρτάνοντας ἀπέφηγε, 

καὶ τοὺς ἀναλαβεῖν καὶ τοὺς ἀφεῖναι κελεύοντας τὸν 

Πομπήϊον" ἕν γὰρ εἶναι συμφέρον ἔκ τῶν παρόντων, « ἃ 

δεξαμένους ἀποκτεῖναι" καὶ προσεπεῖπε τοῦ λόγου 

ι παυόμενος, ὅτι νεκρὸς οὐ δάκνει. προσϑεμένου δὲ τῇ ὃ 

γνώμῃ τοῦ συνεδρίου, παράδειγμα τῶν ἀπίστων καὶ 

ἀπροσδοκήτων ἔκειτο Πομπήϊος Μᾶγνος, τῆς Θεοδότου 

δητορείας καὶ δεινότητος ἔργον, ὡς αὐτὸς ὃ σοφιστὴς 

ἔλεγε μεγαλαυχούμενος. ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον ἐπελθόντος ς 

90 Καίσαρος, oi μὲν δίκας τιννύοντες ἀπώλλυντο κακοὶ 

κακῶς, Θεόδοτος δὲ παρὰ τῆς τύχης χρόνον εἷς ἄδοξον 

82 5 χαὶ ἄπορον καὶ πλάνητα βίον ἐπιδανεισάμενος, τότε 

Βροῦτον ἐπιόντα τὴν Aoíav οὖκ ἔλαϑεν, ἀλλ᾽ ἀναχϑεὶς 
καὶ κολασϑεὶς ὄνομα τοῦ ϑανάτου πλέον ἔσχεν ἢ τοῦ 

25 Bíov. e 

94. Κάσσιον δὲ Βροῦτος sig Σάρδεις ἐκάλει, καὶ 

26 c. 34 Cass. Dio 47, 8,1 

1 ἐπεδείξατο QZ $9" om. A 8 κατὰ Sint.: καὶ πηλού- 
σιον L!P: πηλουσίω 621,32) 4 ἀρχὴν] μάχην Wytt. ὑπὸ Cor.: 
ἀπὸ δἃ8 κατὰ ταὐτὰ ZD: κατ᾽ αὐτὰ 7.8 τοὺς δ᾽ P 8 ἀπ᾽ 
αἰγύπτου Z 9 διδάσκοντος P 11 διαμαρτάνειν Zie. ἀπ- 
ἔφαινε: corr. Sint. 
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a. 42 προσιόντι μετὰ τῶν φίλων ἀπήντησε" καὶ πᾶς ὃ στρατὸς 

ὡπλισμένος αὐτοκράτορας ἀμφοτέρους προσηγόρευσεν. 

οἷα δ᾽ ἐν πράγμασι μεγάλοις καὶ φίλοις πολλοῖς καὶ 

ἡγεμόσιν αἰτιῶν αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους ἐγγενομένων 

καὶ διαβολῶν, πρὶν ἕτερόν τι ποιεῖν, εὐθὺς ἐκ πορείας καϑ' 

αὑτοὺς ἐν οἰκήματι γενόμενοι, κεκλεισμένων τῶν ϑυρῶν 

καὶ μηδενὸς παρόντος, ἐχρῶντο μέμψεσι πρῶτον, εἶτ᾽ 

3 ἐλέγχοις καὶ κατηγορίαις. ἔκ δὲ τούτου πρὸς δάκρυα καὶ 

παρρησίαν μετὰ πάϑους ἐκφερομένων, ϑαυμάζοντες oi 

φίλοι τὴν τραχύτητα τῆς ὀργῆς καὶ τὸν τόνον, ἔδεισαν 

4 μή τι £x τούτου γένηται᾽ προσελϑεῖν δ᾽ ἀπείρητο. Μᾶρκος 

δὲ Φαώνιος, ἐραστὴς γεγονὼς Κάτωνος, οὐ λόγῳ μᾶλλον 

ἢ φορᾷ τινι καὶ πάϑει μανικῷ φιλοσοφῶν, ἐβάδιζεν 

5 εἴσω πρὸς αὐτούς, κωλυόμενος ὑπὸ τῶν οἰκετῶν. ἀλλ᾽ 

1000 ἔργον ἦν ἐπιλαβέσϑαι Φαωνίου πρὸς ὁτιοῦν ὀρούσαντος᾽ 

σφοδρὸς γὰρ ἦν ἐν πᾶσι καὶ πρόχειρος. ἐπεὶ τό γε βου- 

λευτὴν εἶναι “Ῥωμαίων ἑαυτὸν οὐδενὸς ἄξιον ἡγεῖτο, 

τῷ δὲ κυνικῷ τῆς παρρησίας πολλάκις ἀφήρει τὴν χαλε- 

πότητα, [καὶ] τὸ ἄκαιρον αὐτοῦ μετὰ παιδιᾶς δεχομένων. 

e βίᾳ δὴ τότε τῶν παρόντων διωσάμενος τὰς ϑύρας εἰσῆλϑε, 

μετὰ πλάσματος φωνῆς ἔπη περαίνων οἷς τὸν Νέστορα 

χρώμενον Ὅμηρος πεποίηκεν (1l. 1,259)" 

ἀλλὰ πίϑεσϑ᾽ " ἄμφω δὲ νεωτέρω ἑστὸν ἐμεῖο, 

τ καὶ τὰ ἑξῆς. ἐφ᾽ οἷς ὁ μὲν Κάσσιος ἐγέλασεν, ὁ δὲ Βροῦτος 

ἐξέβαλεν αὐτόν, ἁπλόκυνα καὶ ψευδόκυνα προσαγο- 

b ρεύων. οὐ μὴν ἀλλὰ τότε τοῦτο τῆς πρὸς ἀλλήλους δια- 

4 γενομένων L! 6 κεκλειμένων L! 9 δ᾽ οἱ QZ 11 τι 
(δεινὸν) Br. ἀπείρηντο ex corr. L!P! ἀπήρητο Z 13 ἐβά- 
διζεν om. Z 14 εἴσω] οἴκοι Z 18 δὲ om. Z2 ὑὕὑφήρει M 
19 καὶ del. Cor. (cum B) 20 ϑύρας] χεῖρας C Vulc. 99 χρώ- 
μενος L'P ἐπεποιήκει: corr. Sch. 38 πείθεσθε: corr. Steph. 
δὲ om.L 

10 
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φορᾶς ποιησάμενοι πέρας, εὐϑὺς διελύϑησαν. καὶ Kac-s a4 

σίου δεῖπνον παρέχοντος ἐκάλει τοὺς φίλους Βροῦτος. 

88 5 ἤδη δὲ κατακειμένων, Φαώνιος ἧκε AsAovuévog* μαρ- 

| τυρομένου δὲ Βρούτου μὴ κεκλημένον αὐτὸν ἥκειν, καὶ 

5 κελεύοντος ἀπάγειν ἐπὶ τὴν ἀνωτάτω κλίνην, βίᾳ παρ- 

ελϑὼν sig τὴν μέσην κατεκλίϑη, καὶ παιδιὰν ὃ πότος 

ἔσχεν οὖκ ἄχαριν οὐδ᾽ ἀφιλόσοφον. 

35. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ Βροῦτος ἄνδρα Ῥωμαῖον ἐστρα- 

τηγηκότα καὶ πεπιστευμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ, Λεύκιον Ὁ κέλλαν, 

| 10 Σαρδιανῶν κατηγορούντων ἐπὶ κλοπαῖς, δημοσίᾳ κατα- 

γνοὺς ἠτίμωσε. καὶ τὸ πρᾶγμα Κάσσιον οὐ μετρίως :ς 

ἐλύπησεν" αὐτὸς γὰρ ὀλίγαις ἡμέραις ἔμπροσϑεν ἐπὶ τοῖς 

αὐτοῖς ἐλεγχϑέντας ἀδικήμασι δύο φίλους ἰδίᾳ νουϑετήσας, 

φανερῶς ἀφῆκε, καὶ διετέλει χρώμενος. ὅϑεν ἠτιᾶτο 5 

| 4g τὸν Βροῦτον ὡς ἄγαν ὄντα νόμιμον καὶ δίκαιον ἐν καιρῷ 

πολιτείας δεομένῳ καὶ φιλανϑρωπίας. ὃ δὲ τῶν εἰδῶν τῶν 4 

Μαρτίων ἐκέλευεν αὐτὸν μνημονεύειν ἐκείνων, ἔν αἷς 

Καίσαρα ἔκτειναν, οὐκ αὐτὸν ἄγοντα καὶ φέροντα πάντας 

ἀνϑρώπους, ἀλλ᾽ ἑτέρων T δύναμιν ὄντα ταῦτα πρασσόντων᾽" 

| so ὡς εἴ τις ἔστι πρόφασις καλὴ μεϑ᾽ ἧς ἀμελεῖται τὸ 

| — δίκαιον, ἄμεινον ἦν τοὺς Καίσαρος φίλους ὑπομένειν ἢ 

τοὺς ἑαυτῶν περιορᾶν ἀδικοῦντας. ἐκείνοις μὲν γὰρ àvav- ς ἃ 

δρίας * « *, ἀδικίας δὲ δόξα μετὰ κινδύνων ἡμῖν καὶ πόνων 

πρόσεστι. τοιαύτη, μὲν οὖν ἡ τοῦ Βρούτου προαίρεσις ἦν. 

ex 

1 sb9vc] αὖϑις Herw. 4 δὲ om. L! 8 ῥωμαίων: corr. 
Rei. 9 Ὀκέλλαν Cichorius Róm. Stud. 254: πέλλαν 11 ἠτίμασε 
AP 16 τὸν om. ZC 18 (xar»éxvewow Zie. 19 πρύτανιν ὄντα 
Herw. ὑπομένοντα vel ἀμελοῦντα Zie. 922 ἐκείνως. νῦν δὲ ἀδι- 
κίας μὲν (sic) Anon. ἐκείνως μὲν γὰρ ἀνανδρ., νῦν δὲ ἀδικίας δόξα 
Dacier ἐκεῖ γὰρ μόνον ἀνανδρ., νῦν δὲ καὶ ἀδικίας δόξα Sol. ἐκεί- 
νοις μὲν γὰρ ἀν. μόνον ὄνειδος ἐπῆν, τούτοις δὲ καὶ ἀδ. ὃ. Rei. 
ἐν ἐκείνοις μ. y. &v., νῦν δ᾽ ἀδι 0. Cor.; lac. stat. velut uev ἀσ- 
φαλείας excidisse ratus Zie. 99 ἀνανδρείας Α ἀνδρίας PC 
94 οὖν om. APQ 
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a.49 86. ᾿Επεὶ δὲ διαβαίνειν ἐξ ᾿Ασίας ἔμελλον, λέγεται 

3 τῷ Hoiito μέγα σημεῖον γενέσθαι. φύσει μὲν γὰρ 

ἦν ἐπεγοήγορος ὃ ἀρήβ, καὶ τὸν ὕπνον εἰς ὀλίγου χρόνου 

μόριον ἀσκήσει καὶ σωφροσύνῃ συνῆγεν, ἡμέρας μὲν 

οὐδέποτε κοιμώμενος, νύκτωρ δὲ τοσοῦτον ὅσον οὔτε τι 5 

πράττειν οὔτε τῳ διαλέγεσϑαι, πάντων ἀναπαυομένων, 

s παρεῖχε. τότε δὲ τοῦ πολέμου συνεστῶτος, ἔν χερσὶν 

ἔχων τὰς ὑπὲρ τῶν ὅλων πράξεις, καὶ τεταμένος τῇ 

e φροντίδι πρὸς τὸ μέλλον, ὁπηνίκα πρῶτον ἀφ᾽ ἑσπέρας 848 

ἐπινυστάξειε τοῖς σιτίοις, ἤδη τὸ λοιπὸν ἐχρῆτο τῇ το 

«΄Κ)ἦἸυκτὶ πρὸς τὰ κατεπείγοντα τῶν πραγμάτων. &i δὲ 

συνέλοι καὶ κατοικονομήσειε τὴν περὶ ταῦτα χρείαν, ἀν- 

ἐγίνωσκε βιβλίον μέχρι τρίτης φυλακῆς, xo0' ἣν εἰώϑε- 

5 σαν ἑκατόνταρχοι καὶ χιλίαρχοι φοιτᾶν πρὸς αὐτόν. ὡς 

οὖν ἔμελλεν ἐξ Ασίας διαβιβάζειν τὸ στράτευμα, νὺξ τὸ 

μὲν ἦν βαϑυτάτη, φῶς δ᾽ εἶχεν οὐ πάνυ λαμπρὸν ἡ 

e σκηνή, πᾶν δὲ τὸ στρατόπεδον σιωπὴ κατεῖχεν. ὃ δὲ 

συλλογιζόμενός τι καὶ σκοπῶν πρὸς ἑαυτόν, ἔδοξεν αἷ- 

f σϑέσϑαι τινὸς εἰσιόντος᾽ ἀποβλέψας δὲ πρὸς τὴν εἴσ- 

οδον, ὁρᾷ δεινὴν καὶ ἀλλόκοτον ὄψιν ἐκφύλου σώματος so 

τ καὶ φοβεροῦ, σιωπῇ παρεστῶτος αὐτῷ. τολμήσας Ó | 

ἐρέσϑαι, ,,τίς ποτ᾽ ὦν᾽ ̓  εἶπεν ,,(ἀνϑρώπων ἢ ϑεῶν, ἢ τί 

βουλόμενος ἥκεις ὡς ἡμᾶς; ὑποφϑέγγεται δ᾽ αὐτῷ τὸ 

φάσμα ,,0 σὸς ὦ Βροῦτε δαίμων κακός" ὄψει δέ ue περὶ 

Φιλίππους.“ καὶ ó Βροῦτος οὐ διαταραχϑεὶς ,,ὄψομαι' ss 

1 c. 36 Plut. Caes. 69,6—11 App. b. c. 4, ὅθ6 Flor. 2, 17,8; 
infra c. 48,1 

8 ἐπεγρηγορὼς 201. ὀλίγον L'PF*Q 4 σωφρονήσει Q, 
7 παρῆκε 219. 10 ἐπινυστάσειξ L! 10.11 τῇ --- εἰ om. P 
12 κατοικονομήσοιεν L P 13 εἰώϑασιν Q 1 ἑκατοντάρχαι AP Q 
16 βαϑυτάτη PCM": ἡ βαϑυτάτη 29 ἢ del. Sint. καὶ Ri. 
23.24 ὡς — ὁ σὸς om. L! 98. δ᾽ Benseler: δὴ αὐτὸ Q et e 
corr, P 
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εἶπεν. 94. ἀφανισϑέντος δ᾽ αὐτοῦ, τοὺς παῖδας ἐκάλει, a. 42 

καὶ μήτ᾽ ἀκοῦσαί τινα φωνὴν μήτ᾽ ἰδεῖν ὄψιν φασκόντων, 1001 

τότε μὲν ἐπηγρύπνησεν᾽ ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τραπόμενος πρὸς 

Κάσσιον, ἔφραζε τὴν ὄψιν. ὃ δὲ τοῖς ᾿Επικούρου λόγοις 5 

5 χρώμενος, καὶ περὶ τούτων ἔϑος ἔχων διαφέρεσϑαι πρὸς 

τὸν Βροῦτον, ,,ἡμέτερος oóvoc'! εἶπεν ,,ὦ Βροῦτε λόγος, 
e 5 / /, 9 mM 5 Q5 e - 3 5 ς M] 

ὡς οὐ πάντα πάσχομεν ἀληθῶς οὐδ᾽ ὁρῶμεν, ἀλλ᾽ ὑγρὸν 
, - . 59 ' e » » 55 / e 

μέν τι χρῆμα καὶ ἀπατηλὸν ἡ αἴσϑησις, ἔτι δ᾽ ὀξυτέρα ἡ 

διάνοια κινεῖν αὑτὴν καὶ μεταβάλλειν ἀπ᾽ οὐδενὸς ὑπάρ- 
53 M M 3 / —- i] jJ » e ,ὔ 

10 χοντος ἐπὶ πᾶσαν ἰδέαν. κηρῷ μὲν γὰρ ἔξωϑεν ἡ τύπωσις, s 

ψυχῇ δ᾽ ἀνϑρώπου, τὸ πλαττόμενον καὶ τὸ πλάττον 

ἐχούσῃ τὸ αὐτό, ῥᾷστα ποικίλλειν αὑτὴν καὶ σχηματίζειν Ὁ 

δι’ ἑαυτῆς ὑπάρχει. δηλοῦσι δ᾽ ai κατὰ τοὺς ὕπνους τροπαὶ 4 

τῶν ὀνείρων, ἃς τρέπεται τὸ φανταστικὸν ἐξ ἀρχῆς βρα- 

865 χείας παντοδαπὰ καὶ πάϑη καὶ εἴδωλα ἵἿ γινομένων" 

16 κινεῖσθαι δ᾽ ἀεὶ πέφυκε" κίνησις δ᾽ αὐτῷ φαντασία τις ὁ 

ἢ νόησις. σοὶ δὲ καὶ τὸ σῶμα ταλαιπωρούμενον φύσει 

τὴν διάνοιαν αἰωρεῖ καὶ παρατρέπει. δαίμονας δ᾽ οὔτ᾽ ς 

εἶναι πιϑανόν, οὔτ᾽ ὄντας ἀνϑρώπων ἔχειν εἶδος ἢ φωνὴν 
»^ /, 3 e M 7 Σ e » 5 ^ 3 22 

30 ἢ δύναμιν εἰς ἡμᾶς διήκουσαν" ὡς ἔγωγ᾽ àv ἐβουλόμην, 

ἵνα μὴ μόνον ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ ναυσὶ τοσαύταις, 

ἀλλὰ καὶ ϑεῶν ἀρωγαῖς ἐπεϑαρροῦμεν, ὁσιωτάτων ἔργων 

καὶ καλλίστων ἡγεμόνες ὄντες.“ τοιούτοις μὲν ὃ Κάσσιος c 

ἐπράννε λόγοις τὸν Βροῦτον" ἐμβαινόντων δὲ τῶν στρα- 1 

34 App. b. c. 4, 425 

2 καὶ Z: om. cet. μήτε {δ᾽ » Cor. (φάσκοντας τότε μὲν (o)v» 
Sint.) ὁ ὑμέτερος: corr. Xyl. (ὁ ἡμέτ. vel {ὁ λόγος Ri. 
8 μέντοι Q 1! om. Δ 7?del Sint. 9 αὑτὴν Zie.: αὐτὴν C 
αὐτὸ cet.  . 10 ἔξωϑεν Anon.: ἔοικεν 12 αὑτὴν P Rei. al.: 
αὐτὴν cet. codd. Sint. Bkk. 15 εἴδωλα καὶ πάϑη Q γινό- 
μενον Z γεννώμενον Sol. ἐπινεμόμενον Rei, qui et ἐπὶ παντοὸδ. 
πάϑη κ. εξ. κινούμενον 11 ἢ PQZ: ἡ L! καὶ 1, 38 τούτοις Q 
?4 ἐμβαινόντων Rei: ἐκβαιν. APZ neuf. Q 
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«. 4.2) τιωτῶν, ἐπὶ τὰς πρώτας σημαίας ἀετοὶ δύο [συγ͵κατα- 

σκήψαντες ὁμοῦ συνδιεκομίζοντο, καὶ παρηκολούϑουν 

ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν τρεφόμενοι μέχρι Φιλίππων. ἐκεῖ 

δ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ πρὸ τῆς μάχης ᾧχοντ᾽ ἀποπτάμενοι. 

88. Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν ἐν ποσὶν ἐϑνῶν ἐτύγχανεν 5 

ὁ Βροῦτος ὑπήκοα πεποιημένος. εἰ δέ τις ἢ πόλις ἢ 

δυνάστης παρεῖτο, τότε πάντας προσαγόμενοι μέχρι 

? τῆς κατὰ Θάσον ϑαλάσσης προῆλϑον. ἐκεῖ δὲ τῶν περὶ 

Νωρβανὸν ἐν τοῖς Στενοῖς λεγομένοις καὶ περὶ τὸ Σύμβολον 

ἃ στρατοπεδευόντων, περιελϑόντες αὐτοὺς ἠνάγκασαν ἄπο- 10 

8 στῆναι καὶ προέσϑαι τὰ χωρία. μικροῦ δὲ καὶ τὴν δύ- 

γαμιν αὐτῶν λαβεῖν ἐδέησαν, ὑπολειπομένου διὰ νόσον. 

Καίσαρος, εἰ μὴ προσεβοήϑησεν Ἁντώνιος ὀξύτητι 

ϑαυμαστῇ χρησάμενος, ὥστ᾽ ἀπιστεῖν τοὺς περὶ Βροῦτον. 

4 ἦλϑε δὲ Καῖσαρ ὕστερον ἡμέραις δέκα, καὶ κατεστρατο- 15 

πέδευσεν ἐναντίον Βρούτου, Κασσίου δ᾽ ᾿Αντώνιος" τὰ 

δ᾽ ἐν μέσῳ τῶν στρατοπέδων πεδία Ῥωμαῖοι κάμπους 
s Φιλίππους καλοῦσι. καὶ μέγισται τότε Ῥωμαίων δυνάμεις 
ἀλλήλαις συνεφέροντο. πλήϑει μὲν οὖν οὐ παρ᾽ ὀλίγον 

ἐλείποντο τῶν περὶ Καίσαρα, κόσμῳ δ᾽ ὅπλων καὶ 30 
6 λαμπρότητι ϑαυμαστὸν ἐξεφάνη τὸ Βρούτου στράτευμα. 

χρυσὸς γὰρ ἦν αὐτοῖς τὰ πλεῖστα τῶν ὅπλων καὶ ἄργυρος 86 ᾿ 

ἀφειδῶς καταχορηγηϑείς, καίπερ εἰς τἄλλα τοῦ Βρούτου 

σώφρονι διαίτῃ καὶ κεκολασμένῃ χρῆσϑαι τοὺς ἡγεμόνας 

8 App. b. c. 4, 808---3171. 426—438 Cass. Dio 47, 35, 2—836,1 
12 App. b. c. 4,444. 453 Cass. Dio 47, 37, 2: ὃ 19 App. b. c. 
4, 454. 455 20 Plin. n. h. 88, 39 

i 
1 [cvy] Zie. ἐγκατασκήψαντες P 8 Ówxouifovro Q 8 ϑάσσον 

QZ 10 αὐτοὺς om.Q, 12 ὑπολιπομένου A 1ὕ ἡμέραις Z2: ἡμέ- 
ρας 16 ἐναντίον Rei.: ἀντώνιον APQ, ἀντωνίου ZC Βρού- 
του Rei. βροῦτος κασσίου L'PZ: κάσσιον 61," 992 αὐτὸς Q 
23 καταχωρηϑεὶς Q 
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ἐϑίζοντος. τὸν δ᾽ ἐν χερσὶ καὶ περὶ τὸ σῶμα πλοῦτον ᾧετό 1 a.42 

τι καὶ φρονήματος παρέχειν τοῖς φιλοτιμοτέροις, τοὺς δὲ 

φιλοκερδεῖς καὶ μαχιμωτέρους ποιεῖν, ὥσπερ κτημάτων 

τῶν ὅπλων περιεχομένους. 

89. Οἱ μὲν οὖν περὶ Καίσαρα καϑαρμὸν ἐν τῷ χάρακι 

ποιησάμενοι, μικρόν τι σίτου καὶ δραχμὰς κατ᾽ ἄνδρα 

πέντε διένειμαν εἰς Üvaíav* oí δὲ περὶ Βροῦτον xavayvóv- 2f 

τες αὐτῶν τῆς ἀπορίας ἢ μικρολογίας, πρῶτον μὲν ἐν 

ὑπαίϑρῳ τὸν στρατὸν ὥσπερ ἔϑος ἐστὶν ἐκάϑηραν, 

ἔπειϑ᾽ ἱερείων πλήϑη κατὰ λόχους, καὶ δραχμὰς ἑκάστῳ 

πεντήκοντα διαδόντες, εὐνοίᾳ καὶ προϑυμίᾳ τῆς δυνάμεως 

πλέον εἶχον. οὐ μὴν ἀλλὰ σημεῖον &v τῷ καϑαρμῷ μοχϑη- s 

ρὸν ἔδοξε Κασσίῳ γενέσϑαι" τὸν γὰρ στέφανον αὐτῷ 1002 

κατεστραμμένον ὃ ῥαβδοῦχος προσήνεγκε. λέγεται δὲ « 

καὶ πρότερον ἔν ϑέᾳ τινὶ καὶ πομπῇ χρυσῆν Κασσίου 

Νίκην διαφερομένην πεσεῖν, ὀλισϑόντος τοῦ φέροντος. 

ἔτι δ᾽ ὄρνεά τε σαρκοφάγα πολλὰ καϑ' ἡμέραν ἐπεφαίνετο s 

τῷ στρατοπέδῳ, καὶ μελισσῶν ὥφϑησαν ἑσμοὶ συν- 

ἱστάμενοι περὶ τόπον τινὰ τοῦ χάρακος ἐντός " ὃν ἐξ- 
ἔκλεισαν οἱ μάντεις, ἀφοσιούμεγοι τὴν δεισιδαιμονίαν, 

ἀτρέμα καὶ τὸν Κάσσιον αὐτὸν ὑποφέρουσαν ἔκ τῶν 

᾿Επικούρου λόγων, τοὺς δὲ στρατιώτας παντάπασι 

δεδουλωμένην. ὅϑεν οὐδ᾽ ἦν πρόϑυμος διὰ μάχης ἐν τῷ 

σ᾽» 

“2 

5 Cass. Dio 47, 88, 4. cf. App. 4, 314. 422—424 12 App. 
b. c. 4, 563 Cass. Dio 47, 40, 7. 8 Flor. 2,17,7 Iul. Obs. 70; cf. 
Latte ap. Roscher ML VI 298 98. Cass. Dio 47,37, 5—38, 5 

8 κτημάτων Z: κτήματα 6 δραγμὰς P, item v. 10 8 τῆς 
del. Zie. 10 πλήϑει LQE* 13—16 adhibuit Zon. 10, 19, 
p. 394, 13—16 Dind. 14 κατεστραμμένον] ἀνεστραμμένον App. 
τραπέμπαλιν Cass, D., cf. Boissevainii nota 16 ὀλισϑήσαντος P 
ὀλισϑέντος Q ὀλισϑαίνοντος M^ (παῖς ... ὀλισϑήσας ἔπεσε Zon.) 
19. 20 *locus aruspicum iussu interclusus interius ducto vallo? Iul. 
Obs. 91 ὑπεκφέρουσαν τῶν Zie. : 
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a.42 b παρόντι γενέσϑαι τὴν κρίσιν, ἀλλὰ τρίβειν ἠξίου χρόνῳ 

τὸν πόλεμον, ἐρρωμένους χρήμασιν, ὅπλων δὲ καὶ σωμάτων 

8 πλήϑει λειπομένους. Βροῦτος δὲ καὶ πρότερον ἔσπευδε 

τῷ ταχίστῳ τῶν κινδύνων διακριϑείς, ἢ τῇ πατρίδι τὴν 

ἐλευϑερίαν ἀναλαβεῖν, ἢ πάντας ἀνϑρώπους ἐνοχλουμένους s 

δαπάναις καὶ στρατείαις καὶ προστάγμασιν ἀπαλλάξαι 

κακῶν, καὶ τότε τοὺς περὶ αὑτὸν ἱππεῖς ὁρῶν ἐν τοῖς προ- 81 8 

άγωσι καὶ ταῖς ἁψιμαχίαις εὐημεροῦντας καὶ κρατοῦντας, 

9 ἐξῆοτο τὸ φρόνημα. καί τινες αὐτομολίαι γενόμεναι πρὸς 

τοὺς πολεμίους καὶ διαβολαὶ xa" ἑτέρων καὶ ὑπόνοιαι 10 

e πολλοὺς τῶν Κασσίου φίλων μετέστησαν ἔν τῷ συνεδρίῳ 

10 πρὸς Βροῦτον. εἷς δὲ τῶν Βρούτου φίλων ᾿Ατέλλιος 

ἠναντιοῦτο, τόν γε χειμῶνα περιμεῖναι κελεύων. ἐρομένου 

δὲ τοῦ Βρούτου, τί δὴ βελτίων ἔσεσϑαι νομίζει uev 

ἐνιαυτόν, ,, εἶ μηδὲν’ εἶπεν,,ἄλλο, πλείω βιώσομαι χρόνον." 

11 πρὸς τοῦτο Κάσσιος ἐδυσχέρανε, καὶ τοῖς ἄλλοις προσ- 

ἕκρουσεν οὐ μετρίως ὃ ̓ Ατέλλιος. ἐδέδοκτο δὴ μάχεσθαι τῇ 

ὑστεραίᾳ. 

40. Καὶ Βροῦτος μὲν ἔν ἐλπίσι καλαῖς καὶ λογισμοῖς 

φιλοσόφοις γενόμενος παρὰ τὸ δεῖπνον, ἀνεπαύετο" Káa- so 

σιον δὲ Μεσσάλας (HRR II65) φησὶ δειπνεῖν τε καϑ' 

ἑαυτόν, ὀλίγους τῶν συνήϑων παραλαβόντα, καὶ σύννουν 

ἃ 2 ὁρᾶσϑαι καὶ σιωπηλόν, οὐ φύσει τοιοῦτον ὄντα" παυσα- 

μένου δὲ τοῦ δείπνου, λαβόμενον τῆς χειρὸς αὐτοῦ σφόδρα 

τοσοῦτον εἰπεῖν, ὥσπερ εἰώϑει φιλοφρονούμενος, ᾿Ἐλλη- ss 

8 γικῇ φωνῇ" ,,μαρτύρομαί σε Μεσσάλα ταὐτὰ Πομπηΐῳ 

— 5 

2 πόλεμον, (ὄντας αὐτοὺς uiv) vel sim. Zie. 6 προστάγμα- 
σιν APZC: πράγμασιν 6, 1 προάγουσι Z 11 ἐπέστησαν Ῥ 
12 ἀτίλλιος AC Cor. Γέλλιος Zie. cl. Cass. D. 47, 24, 3—6; sed cf. 
Cichorius Róm. Stud. 245 | 18 ys Rei: τ 14 τί δὴ Zie.: τίνι 
15 πλείω ADC Anon.: πλεῖον 16 ὁ κάσσιος Q Κάσσιός (τ. 
Zie. ἄλλοις {δὲν Rei. 17 ut 12 17 δὴ] μὴ 1,’ 94 λα- 
βόμενος P M* 96 ταὐτὰ Anon.: ταῦτα ' 
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Máyvo πάσχων, ἀναγκαζόμενος διὰ μιᾶς μάχης ἀναρρῖψαι a 42 

τὸν περὶ τῆς πατρίδος κύβον. ἀγαϑὴν μέντοι ψυχὴν ἔχωμεν, 

eig τὴν Τύχην ἀφορῶντες, ἧ, κἂν βουλευσώμεϑα κακῶς, 

ἀπιστεῖν οὐ δίκαιον. ταῦτ᾽ εἰπόντα φησὶν ὁ Μεσσάλας τε- 4 
s λευταῖα πρὸς αὐτὸν ἀσπάσασϑαι τὸν Κάσσιον" εἶναι δὲ κε- 

κλημένος eig τὴν ὑστεραίαν ἐπὶ δεῖπνον ὑπ᾽ αὐτοῦ, yevé- 

ϑλιον οὖσαν. ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ προὔκειτο μὲν (ἐν τῷ Βρούτου 5 

χάρακι καὶ τῷ Κασσίου σύμβολον ἀγῶνος φοινικοῦς χι- 6 

τών, αὐτοὶ δὲ συνῆλθον εἰς τὸ μέσον τῶν στρατοπέδων, 

10 χαὶ λέγει Κάσσιος" ,,εἴη μὲν ὦ Βροῦτε νικᾶν καὶ συνεῖναι e 

τὸν πάντα χρόνον ἀλλήλοις εὖ πράξαντας" ἐπεὶ δὲ τὰ μέ- 

as s γίστα τῶν ἀνϑρωπίνων ἀδηλότατα, καὶ τῆς μάχης παρὰ 

γνώμην κριϑείσης οὐ ῥᾷάδιον αὖϑις ἀλλήλους ἰδεῖν, τί 

γινώσκεις περὶ φυγῆς καὶ τελευτῆς; καὶ ὃ Βροῦτος τ 

1 ἀπεκρίνατο. ,,νέος ὧν ἐγὼ Κάσσιε καὶ πραγμάτων 

ἄπειρος, οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἐν φιλοσοφίᾳ λόγον ἀφῆκα μέγαν" 

ἠτιασάμην Κάτωνα διαχρησάμενον ἑαυτόν, ὡς οὐχ ὅσιον 

οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἔργον ὑποχωρεῖν τῷ δαίμονι, καὶ μὴ δέχεσϑαι f 

τὸ συμπῖπτον ἀδεῶς, ἀλλ᾽ ἀποδιδράσκειν. νυνὶ δ᾽ ἀλλοῖος s 

ο ὃν ταῖς τύχαις γίνομαι, καὶ ϑεοῦ καλῶς τὰ παρόντα μὴ 

βροαβεύσαντος, οὐ δέομαι πάλιν ἄλλας ἐλπίδας ἐξελέγχειν 

καὶ παρασκευάς, ἀλλ᾽ ἀπαλλάξομαι, τὴν τύχην ἐπαινῶν, 

ὅτι Μαρτίαις εἰδοῖς δοὺς τῇ πατρίδι τὸν ἐμαυτοῦ βίον, 

$ App. b. c. 4, 475 

1 πάσχων Zie.: πάσχειν Anon. παρασχεῖν codd. 48 ἔχομεν: 
corr. Cor. $ κἂν] καὶ P βουλευσόμεϑα L βουλευσάμεϑα P 
4 εἰπόντα Ζ: εἶπόν L! εἰπών PL'Q ὁ μεσσάλας φησὶν Q 
6.6 κεκλημένον: corr. Sch. 7 ἐν add. Sch. 1.8 floo?ro: ... 
κασσίωι P 15 ἀνθρώπων Q ἀνθρωπίνων πραγμάτων Z 16 φι- 
λοψογίᾳ Sint. [ἐν φιλοσ.] Zie. 17 ἠτιασάμην {γὰρ Rei, ὃν 
post ὅσιον add. Rei, post ἔργον Cor. 19 ἀλλοίως P 21 é£- 
ελέγξειν Z 934 ἐπαινῶν, ὅτι Rei.: ἐπαινῶν τὸ ΡΖ éxowóvro Q 
ἐπαινῶν Α 
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a.42 9 ἄλλον ἔζησα δι᾿ ἐκείνην ἐλεύϑερον καὶ ἔνδοξον.“ ἐπὶ τού- 

1008 τοις Κάσσιος ἐμειδίασε, καὶ τὸν Βροῦτον ἀσπασάμενος, 

»ταῦτ᾽ ' ἔφη φρονοῦντες ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ἢ 

γὰρ νικήσομεν, ἢ νικῶντας οὐ φοβηϑησόμεϑα."" 

1:0. Μετὰ ταῦτα περὶ τάξεως αὐτοῖς λόγος ἐγένετο, τῶν 

φίλων παρόντων. καὶ Βροῦτος ἠτεῖτο Κάσσιον αὐτὸς 

ἡγεῖσϑαι τοῦ δεξιοῦ κέρατος, ὃ δι᾿ ἐμπειρίαν καὶ ἡλικίαν 

1: μᾶλλον ᾧὥοντο Κασσίῳ προσήκειν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο 

Κάσσιος ἔδωκε, καὶ τῶν ταγμάτων τὸ μαχιμώτατον 

ἔχοντα Μεσσάλαν ἐκέλευσεν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ καταστῆγαι. 

1? καὶ Βροῦτος εὐϑὺς ἐξῆγε τοὺς ἱππεῖς, κεκοσμημένους δια- 

πρεπῶς, καὶ τὸ πεζὸν οὐ σχολαίτερον παρεγνέβαλλεν. 

b 41. ἔτυχον δ᾽ οἱ περὶ ᾿Αντώνιον ἀπὸ τῶν ἑλῶν, οἷς 
παρεστρατοπέδευον, ἐμβάλλοντες τάφρους sig τὸ πε- 
δίον, καὶ τὰς ἐπὶ ϑάλασσαν ὁδοὺς τοῦ Κασσίου περι- 

5 κόπτοντες. ἐφήδρευε δὲ Καῖσαρ, οὐ παρὼν αὐτὸς δι᾽ 

ἀσϑένειαν, ἀλλ᾽ ἡ δύναμις, οὐ πάνυ μαχεῖσϑαι προσδο- 

κῶσα τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ μόνον ἐκδρομαῖς χρήσεσϑαι 

πρὸς τὰ ἔργα, καὶ βέλεσιν ἐλαφροῖς καὶ ϑορύβοις τοὺς 

s ὀρύσσοντας ἐπιταράξειν᾽ καὶ τοῖς ἀντιτεταγμένοις 00 $0 

προσέχοντες, ἐϑαύμαζον τὴν περὶ τὰς τάφρους κραυγήν, ao 8 
« ἄσημον οὖσαν καὶ πολλὴν προσφερομένην. ἐν τούτῳ 

γραμματείων τε παρὰ Βρούτου τοῖς ἡγεμόσι φοιτώντων, 

e ἐν οἷς ἦν τὸ σύνϑημα γεγραμμένον, αὐτοῦ τε παρεξιόντος 

13 c. 41—43 App. b. c. 4, 457—476 Cass. Dio 47, 42—406 Liv. 
per. 124 Vell. 2, 70, 1—83 Flor. 2, 17, 10 Oros. 6,18, 14—16 

1 ἄλλον P: ἀλλ᾽ ὃν QZL* ἀλλ L' ἘΣΖἼᾷἐἐκείνην Z: ἐκεῖνον 
4 νικήσωμεν PQZ φοβησόμεϑα ΟΜ — 96 ἥτει τὸν Cor. 9 πρα- 
γμάτων P'M! 10 ἐκέλευσεν om. Ῥ 12 παρενέβαλεν CM" 
14 περιεστρατοπέδευον: corr. Cor. ἐμβαλόντες : corr. Rei. 

15 ἐπὶ] περὶ Q 18 χρήσασθαι P χρῆσϑαι BekkerSint. 90 ἐπι- 
ταράσσειν: corr, Rei. 
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ἵππῳ và τάγματα xai παραϑαρρύνοντος, ὀλίγοι μὲν ἔφϑα- a. 42 

σαν ἀκοῦσαι τὸ σύνϑημα παρεγγυώμενον, oi δὲ πλεῖ- 

στοι μὴ προσμείναντες, ὁρμῇ μιᾷ καὶ ἀλαλαγμῷ προσ- 

ἐφέροντο τοῖς πολεμίοις. γενομένης δὲ δι᾽ ἀταξίαν ταύτην 5 

5 ἀνωμαλίας καὶ διασπασμοῦ τῶν ταγμάτων, τὸ Μεσσάλα 

πρῶτον, εἶτα τὰ συνεζευγμένα, παρήλλαττε τὸ Καί- 

σαρος ἀριστερόν" καὶ βραχέα τῶν ἐσχάτων ϑιγόντες, καὶ 

καταβαλόντες οὐ πολλούς, ἀλλ᾽ ὑπερκεράσαντες, &umí- 

 πτοῦσιν εἷς τὸ στρατόπεδον. καὶ Καῖσαρ μέν, ὡς αὐτὸς ἕν τ 

το τοῖς ὑπομνήμασιν ἱστορεῖ (HRR IL58), τῶν φίλων τινὸς 

᾿Αρτωρίου Μάρκου καϑ' ὕπνον ἰδόντος ὄψιν, κελεύουσαν d 

ἐκστῆναι Καίσαρα καὶ μετελϑεῖν ἔκ τοῦ χάρακος, ἔφϑασε 

μικρὸν ὑπεκκομισϑείς, ἔδοξέ τε τεϑνάναι. τὸ γὰρ φο- 8 

θεῖον κενὸν ἀκοντίοις καὶ ὑσσοῖς βαλόντες διήλασαν. 

is ἦν δὲ φόνος ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῶν ἁλισκομένων, καὶ 

δισχίλιοι Λακεδαιμονίων ἥκοντες ἐπίκουροι νεωστὶ συγ- 

κατεκόπησαν. 42. οἱ δὲ μὴ κυκλωσάμεγοι τοὺς Καίσαρος 

ἀλλὰ συμπεσόντες, ὁᾳδίως μὲν [ἀπ] ἐτρέψαντο τεταρα- 

γμένους, καὶ διέφϑειραν ἐν χερσὶ τρία τάγματα, καὶ συνεισ- 

0 ἔπεσον eig τὸ στρατόπεδον τοῖς φεύγουσιν, ὑπὸ ῥύμης 

τοῦ κρατεῖν συνεγεχϑέντες, μεϑ ἑαυτῶν ἔχοντες τὸν 

Βροῦτον. ὃ δ᾽ οὐ συνεῖδον οἱ νικῶντες, ἐδείκνυε τοῖς 3 6 

e 

9 Plut. Ant. 22, 2 -App. b. c. 4,463 Cass. Dio 47,41,3 Vell. 
2,70,1 Val Max. 1, 7,1 Suet. Aug. 13,1. 91,1 Flor. 2,17, 9 
Lact. div. inst. 2, 7 Oros. 6,18,16 

4 δί ἀταξίαν ταύτην γενομένης Q διὰ τὴν Z 6 πραγμά- 
TOv τῶ μεσσ. P 6 τὰ om. L! συνειλεγμένα Q 7 ϑίγοντες 
καὶ καταβάλλοντες : corr. Sch. 8 ὑπερκχρούσαντες Ζ 11 σαρ- 
τωρίου Z σερτωρίου ADOC κελεύσασαν P 18 τῷ Om.P 14 βάλ- 
λοντες: corr. Sch. 18 συμπεσόντες M^: συνεμπεσόντες [ἀπ] ἐτρέ- 
ψαντο Zie. 19 χερσὶ Sint.: χεροῖν 21 συνεισενεχϑέντες Zie. 
32 ὃ δ᾽ οὐ] ὡς δ᾽ οὖν L'; haec et quae sequuntur (88 2—4) satis 
neglegenter Plut. conscripsit, nisi forte postea turbata sunt 
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a. 42 ἡττημένοις ὃ καιρός. eic γὰρ τὰ γυμνὰ xal παραρρηγνύμενα 

τῆς ἐναντίας φάλαγγος, ἧ τὸ δεξιὸν ἀπεσπάσϑη πρὸς τὴν 

δίωξιν, ὠσάμενοι, τὸ μὲν μέσον οὐκ ἐξέωσαν, ἀλλ᾽ ἀγῶνι 

μεγάλῳ συνείχοντο, τὸ δ᾽ εὐώνυμον ἀταξίᾳ καὶ ἀγνοίᾳ 

τῶν γενομένων ἐτρέψαντο, καὶ καταδιώξαντες εἷς τὸν 5 

χάρακα διεπόρϑουν, οὐδετέρου τῶν αὐτοκρατόρων παρ- 908. 

s óvroc. ἩΑντώνιός τε γὰρ ὥς φασιν ἐκκλίνας ἔν ἀρχῇ 

τὴν ἔφοδον, εἰς τὸ ἕλος ἀνεχώρησε, καὶ Καῖσαρ οὐδαμοῦ 

φανερὸς ἦν, ἐκπεσὼν τοῦ χάρακος, ἀλλὰ Βρούτῳ τινὲς 

ἢ ὡς ἀνῃρηκότες αὐτὸν ἐπεδείκνυον ἡμαγμένα τὰ ξίφη, τὸ 

4 φράζοντες ἰδέαν ἣν εἶχε καὶ ἡλικίαν. ἤδη δὲ τὸ μέσον 

ἐξεώκει φόνῳ πολλῷ τοὺς ἀντιτεταγμένους, καὶ παντελῶς 

ἐδόκει κρατεῖν ὃ Βροῦτος, ὥσπερ ὁ Κάσσιος κρατεῖσθαι. 

5 καὶ τοῦτο μόνον αὐτῶν διέφϑειρε τὰ πράγματα, τοῦ μὲν 

ὡς νικῶντι Κασσίῳ μὴ βοηϑήσαντος, τοῦ δὲ Βροῦτον ὡς 15 | 
ἀπολωλότα μὴ περιμείναντος" ἐπεὶ τῆς γε νίκης ὅρον 

1004 ὁ Μεσσάλας (HRR II 66) τίϑεται τὸ τρεῖς ἀετοὺς καὶ 

πολλὰ σημεῖα λαβεῖν τῶν πολεμίων, ἐκείνους δὲ μηδέν. 

e ἀναχωρῶν δ᾽ ó Βροῦτος ἤδη, διαπεπορϑημένων τῶν 

Καίσαρος, ἐϑαύμασε τὸ Κασσίου στρατήγιον οὐχ ὁρῶν so. | 
ὑψηλὸν ὥσπερ εἰώϑει περιφαινόμενον, οὐδὲ τἄλλα κατὰ 
χώραν "(ἐρ )ήριπτο γὰρ εὐϑὺς τὰ πλεῖστα καὶ κατέσπαστο 

τ: τῶν πολεμίων ἐμπεσόντων. ἀλλ᾽ οἱ δοκοῦντες ὀξύτερον 
βλέπειν τῶν ἑταίρων ἔφραζον αὐτῷ, πολλὰ μὲν ὁρᾶν 

κράνη λάμποντα, πολλοὺς δ᾽ ἀργυροῦς ϑυρεοὺς ἐν τῷ ss 

8 χάρακι τοῦ Κασσίου διαφερομένους " οὔκουν δοκεῖν αὐτοῖς 

1 καιρὸς Χγ.: καίσαρ 8 μέσον] scil. Cassii 4 μεγάλῳ] 
πολλῶι P 6 γενομένων] ἡγεμόνων Z 11 μέσον] utrius vi- 
detur incertum [1ὅ νικῶντος (ΙΖ βρούτου P 18 μηϑὲν Z 
19 διαπεπορϑημένων ἤδη C 91 φαινόμενον P 38 ἐρήριπτο 
Emp.: ἠρίπωτο P ἠρείπετο L'QZ ἠρίπετο L* ἤρειπτο Cor. 
28 ἀλλὰ δ᾽ oi L!'Q 94 ἑτέρων PQZ 
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οὔτ᾽ ἀριϑμὸν οὔϑ᾽ ὁπλισμὸν εἶναι τῶν ἀπολελειμμένων a. 42 

φυλάκων" οὐ μὴν οὐδὲ πλῆϑος ἐπέκεινα φαίνεσθαι 

γεκρῶν, ὅσον εἰκὸς ἦν νενικημένων κατὰ κράτος ταγμάτων b 

τοσούτων. ταῦτα πρῶτον ἔννοιαν παρέστησε τῷ Βρούτῳ τοῦ 9 

s συμπτώματος, καὶ καταλιπὼν φρουρὰν ἕν τῷ στρατο- 

πέδῳ τῶν πολεμίων, ἀνεκαλεῖτο τοὺς διώκοντας καὶ 

συνῆγεν, óc Κασσίῳ βοηϑήσων. 

49. ᾿Επέπρακτο δ᾽ οὕτω τὰ κατ᾽ αὐτόν. οὔτε τὴν 

πρώτην ἐκδρομὴν τῶν περὶ Βροῦτον ἡδέως εἶδεν, ἄνευ 

10 συνϑήματος καὶ προστάγματος γενομένην, οὔϑ᾽ ὅτε 

918 χρατοῦντες εὐϑὺς ὥρμησαν ἐφ᾽ ἁρπαγὴν καὶ ὠφέλειαν, 

τοῦ περιϊέναι καὶ κυκλοῦσϑαι τοὺς πολεμίους ἀμελήσαντες, 

ἤρεσκεν αὐτῷ τὰ πραττόμενα. μελλήσει δέ τινι καὶ 

διατριβῇ μᾶλλον ἢ προϑυμίᾳ καὶ λογισμῷ στρατηγῶν, 

15 ὑπὸ τοῦ δεξιοῦ τῶν πολεμίων περιελαμβάνετο, καὶ τῶν 

ἱππέων εὐϑὺς ἀπορραγέντων φυγῇ πρὸς τὴν ϑάλασσαν, 

ὁρῶν καὶ τοὺς πεζοὺς ἐνδιδόντας, ἐπειρᾶτο κατέχειν 

καὶ παρακαλεῖν. ἑνὸς δὲ σημειοφόρου φεύγοντος, ἀφαρ- 

πάσας τὸ σημεῖον ἔπηξε πρὸ τῶν ποδῶν, μηδὲ τῶν περὶ 

90 τὸ σῶμα τεταγμένων αὐτοῦ προϑύμως ἔτι συμμενόντων. 

οὕτω δὴ βιασϑείς, ἀνεχώρησε μετ᾽ ὀλίγων ἐπὶ λόφον, 

ἔχοντα πρὸς τὸ πεδίον σκοπάς. ἀλλ᾽ αὐτὸς μὲν οὐδὲν 

κατεῖδεν ἢ μόλις τὸν χάρακα πορϑούμενον (ἦν γὰρ 

ἀσϑενὴς τὴν ὄψιν), οἱ δὲ περὶ αὐτὸν ἱππεῖς ἑώρων πολλοὺς ἃ 

C t$ 

ὡς: 

μ᾿» 

2 φέρεσϑαι 8 4 κατέστησε per errorem Sint. ἔστησεν 
ἔννοιαν Θ τοῦ om. 8 8 τὰ om.P! 9 ἄνευ) ἂν P! 
10 ὅτε Emp.: ὅτι 12 περιεῖναι: corr. Rei. 15 καὶ del. Zie. 
17 ὁρῶν δὲ ZZie. 18 σημειαφόρου L'B — 19—21 μηδὲ (δὲν ..., 
οὕτω δὴ Sint, malim (o? μὴν ἀλλὰ μηδὲ, nisi plura excide- 
runt τὸν περὶ P 21 δὴ] δὲ L' cf. Zon.10,19, p. 395, 10 
Dind. τὸν λόφον Q (τὸν Φιλίππων λόφον App. 472) 94. τὰ 
κατὰ τὴν ὄψιν P 94 ἑώρων € Vulc. Anon.: ἑωρῶντο πολλοὺς 
DUM Vule. Anon.: zo440l APQM?^! (roig δὲ... ἑωρῶντο κτλ. 
atie 

Plut. II, 11 [1687] 17 
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α. 42 5 προσελαύνοντας" otc ὃ Βροῦτος ἔπεμψεν, εἴκασε δ᾽ ὃ 

Κάσσιος πολεμίους εἶναι, καὶ διώκειν ἐπ᾽ αὐτόν" ὅμως 

δὲ τῶν παρόντων ἕνα Τιτίνιον ἀπέστειλε κατοψόμενον. 

e οὗτος οὖκ ἔλαϑε τοὺς ἱππέας προσιών, ἀλλ᾽ ὡς εἶδον 

ἄνδρα φίλον καὶ Κασσίῳ πιστόν, ἀλαλάξαντες ὑφ᾽ ἡδονῆς, s 

οἱ μὲν συνήϑεις ἠσπάζοντό ve καὶ ἐδεξιοῦντο καταπηδῶν- 

τες ἀπὸ τῶν ἵππων, οἱ δ᾽ ἄλλοι περὶ αὐτὸν ἐν κύκλῳ 

περιελαύνοντες ἅμα παιᾶνι καὶ πατάγῳ, διὰ χαρᾶς 

τ ἀμετρίαν τὸ μέγιστον ἀπειργάσαντο κακόν. ἔδοξε yàp  — 

ὁ Κάσσιος ἀληϑῶς ὑπὸ τῶν πολεμίων ἔχεσϑαι τὸν το. ἰ 

e 7Τιτίνιον, καὶ τοῦτο δὴ φήσας ,,φιλοψυχοῦντες ἀνεμείναμεν 

ἄνδρα φίλον ἁρπαζόμενον ὑπὸ τῶν πολεμίων ἰδεῖν," 

ὑπεχώρησεν εἴς τινα σκηνὴν ἔρημον, ἕνα τῶν ἀπελευϑέ- 

ρῶν ἐφελκυσάμενος Πίνδαρον, ὃν ἐκ τῶν κατὰ Κράσσον 

ἀτυχημάτων ἐπὶ ταύτην εἶχε τὴν ἀνάγκην ὑφ᾽ αὑτοῦ τὸ. 

8 παρεσκευασμένον. ἀλλὰ Πάρϑους μὲν διέφυγε, τότε δὲ 

τὰς χλαμύδας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναγαγών, καὶ γυμνώσας 

τὸν τράχηλον, ἀποκόψαι παρέσχεν. εὑρέϑη γὰρ ἣ κεφαλὴ | 

δίχα τοῦ σώματος" τὸν δὲ Πίνδαρον οὐδεὶς εἶδεν ἀνϑρώ- o» 8. 

πων μετὰ τὸν φόνον, ἐξ οὗ καὶ παρέσχεν ἐνίοις δόξαν so. 

9 ἀνελεῖν τὸν ἄνδρα μὴ κελευσϑείς. ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον οἵ 

f ' ἱππεῖς ἐγένοντο φανεροί, καὶ Τιτίνιος ἐστεφανωμένος 

9 cf. et Plut. Ant. 22,4 Val. Max. 6,8, 4 Flor. 2, 17,12. 18 
Oros. 6,18, 16 de vir. ill. 83,6 

1 προσελαύνοντας CM^? Vulc. Anon.: προσελαύνοντες APQZ 
οὃς ... ἔπεμψεν coniungebant cum praecedentibus; num ἔπεμ- 
apev ὁ Βροῦτος ὃ 1.9 ἔδοξεν ὁ Κ. πολεμίους εἶναι τοὺς προσ- 
ἰόντας Zon. 395,17 8 τιτίννιον AZ τίνιον 6, et postea κατα- 
σκεψόμενον Cass. D. 47, 46,4 ὅ καὶ om. P 6 ἠσπάξοντό 
τὸ καὶ om. L'; cf. Zon. p. 395,17 8 περιλαμβάνοντες ZC 
9 cf. ad v.1.2 10 (óg» ἀληϑῶς Zie. ἐνσχεϑῆναι Zon. τὸν — 
om. PC 11 ἄνεμ. φιλοψ. Z 18 ἀπεχώρησεν: corr. Zie. cl. 
App. 474 16 ὑπ᾿ αὐτοῦ: corr. Bo. 17 ἐπὶ τὴν κεφαλὴν om.P . 
31.92 οἵ 9' PZC: oi A οὔθ᾽ Q 
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oz αὐτῶν ἀνήει πρὸς Κάσσιον. ὡς δὲ κλαυϑμῷ καὶ βοῇ a. 4 
τῶν φίλων ὀδυρομένων καὶ δυσφορούντων ἔγνω τὸ πάϑος 

τοῦ στρατηγοῦ καὶ τὴν ἄγνοιαν, ἑσπάσατο τὸ ξίφος, καὶ 

πολλὰ κακίσας τῆς βραδυτῆτος ἑαυτὸν ἀπέσφαξε. 

5 44. Βροῦτος δὲ τὴν μὲν ἧτταν ἐγνωκὼς τοῦ Κασσίου, 
προσήλαυνε, τὸν δὲ ϑάνατον ἐγγὺς ἤδη τοῦ χάρακος 

ἤκουσε. καὶ τὸ μὲν σῶμα περικλαύσας, καὶ προσαγορεύσας s 1005 

ἔσχατον ἄνδρα “Ῥωμαίων τὸν Κάσσιον, ὡς οὐκέτι τῇ 
πόλει τηλικούτου φρονήματος ἐγγενέσϑαι δυναμένου, 

10 περιέστειλε καὶ ἀπέπεμψεν εἰς Θάσον, ὡς μὴ σύγχυσιν 
αὐτόϑι παράσχοι κηδευόμεγνον. αὐτὸς δὲ τοὺς στρατιώτας s 

συναγαγὼν παρεμυϑήσατο᾽ καὶ πάντων ὁρῶν ἀπεστερη- 

μένους τῶν ἀναγκαίων, ὑπέσχετο κατ᾽ ἄνδρα δισχιλίας 

δραχμὰς ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων. οἱ δὲ πρός τε τοὺς λόγους « 

ἀνεϑάρρησαν αὐτοῦ, καὶ τῆς δωρεᾶς ἔϑαύμασαν τὸ 

μέγεϑος, καὶ μετὰ βοῆς προὔπεμψαν ἀπιόντα, μεγαλύ- 

γοντες ὡς μόνον ἀήττητον ἐν τῇ μάχῃ τῶν τεσσάρων b 

αὐτοκρατόρων γεγενημένον. ἐμαρτύρει δὲ τὸ ἔργον, ὅτι ὃ 

τῇ μάχῃ περιέσεσϑαι καλῶς ἐπίστευεν" ὀλίγοις γὰρ 

τάγμασιν ἅπαντας ἐτρέψατο τοὺς ἀντιστάντας. εἰ δὲ 6 

πᾶσιν ἐχρήσατο πρὸς τὴν μάχην, καὶ μὴ παρελϑόντες oi 

1 σι 

[2 

Ap 7 p. b. c. 4,476 sq. Cass. Dio 47, 47,1 Tac. ann. 4,34 
11 App. b. c. 4,489—498 Cass. Dio 47,47,2 

1 ἀνίει L'P πρὸς τὸν Z 2—4 γνοὺς τὸ δρᾶμα κακίσας τε 
διὰ τὴν βραδυτῆτα ἑαυτὸν ἐπαπέκτεινεν Zon. p.395,92 μαϑὼν 
ὅτι διὰ τὴν βραδυτῆτα αὐτοῦ διώλετο, ἐπαπέϑανεν Cass. D., unde 
aut ἐπέσφαξε aut ἐπαπέσφαξε Zie. cl. οὐ Gracch. 88(17),8 6 ἐγγὺς 
om. L!, ἤδη om. C 10 ϑάσσον QZ 11 rovg δὲ περισωϑέντας 
τῶν ἐκείνου στρατιωτῶν συναγαγὼν καὶ λόγοις καὶ δόσει yon- 
μάτων παρεμυϑήσατο Zon. p.395, 25, cf. Cass. D. 19 πάντων 
corr, in πάντας P! 18 χιλίας App. 497 16 usycAóvovcsg Q 
17—18 vj μάχῃ — ὅτι om. L' 18 δὲ καὶ τὸ Z 890 ἐτρέψατο 
CM^: ἐνετρέψατο P ἐτρέψαντο AQEF^ ἀντιστάτας L!Q 

17" 
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α.42 πλεῖστοι τοὺς πολεμίους ἐπὶ τὰ τῶν πολεμίων ὥρμησαν, 
] i] 9 , / 5 “ 5 - 2 7 

οὐδὲν àv ἐδόκει μέρος αὐτῶν ἀπολιπεῖν ἀήττητον. 

45. "ἔπεσον δὲ τούτων μὲν ὀκτακισχίλιοι σὺν τοῖς 
39 e , e M 5 7 

στρατευομένοις οἰκέταις, o0; Βοίγας ó Βροῦτος ὠνόμαζε" 

τῶν δ᾽ ἐναντίων Μεσσάλας φησὶν (HRR II 66) οἴεσϑαι 5 

: πλείους ἢ διπλασίους. διὸ καὶ μᾶλλον ἠϑύμουν ἐκεῖνοι, 
M , , L4 [4 5 /, i] 

πρὶν ἢ Κασσίου ϑεράπων ὄνομα Δημήτριος ἀφίκετο πρὸς 98 8 

e Αντώνιον ἑσπέρας εὐθὺς ἀπὸ τοῦ νεκροῦ, τὰς χλαμύδας 

λαβὼν καὶ τὸ ξίφος. ὧν κομισϑέντων οὕτως ἐἔϑάρρησαν, 

ὥσϑ᾽ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ προάγειν ὡπλισμένην ἐπὶ μάχῃ τὴν 

s δύναμιν. Βρούτῳ δὲ τῶν στρατοπέδων ἑκατέρου σαλεύον- 

τος ἐπισφαλῶς (τὸ μὲν γὰρ αὐτοῦ καταπεπλησμένον 

αἰχμαλώτων ἐδεῖτο φυλακῆς ἀκριβοῦς, τὸ δὲ Κασσίου τὴν 
M ^ » , e / » 5 ^ M 

μεταβολὴν τοῦ ἄρχοντος οὐ ῥᾳδίως ἔφερεν, ἀλλὰ καὶ 

φϑόνου τι καὶ μίσους ἡττημένοις ἐνῆν αὐτοῖς πρὸς τὸ i5 

γενικηκός), ὁπλίσαι μὲν ἔδοξε τὸ στράτευμα, μάχης δ᾽ 

4 ἀπέσχετο. τῶν δ᾽ αἰχμαλώτων τὸ μὲν δουλικὸν πλῆϑος 

ἃ ἐνειλούμενον ὑπόπτως τοῖς ὅπλοις ἐκέλευσεν ἀναιρεϑῆ- 
- 3279 A i] 5 / /, i] Ll 

vaL, τῶν δ᾽ ἐλευϑέρων τοὺς μὲν ἀπέλυε, φάσκων ὑπὸ τῶν 

πολεμίων μᾶλλον ἡλωκέναι αὐτούς), καὶ παρ᾽ ἐκείνοις 30 

αἰχμαλώτους εἶναι καὶ δούλους, παρ᾽ αὑτῷ δ᾽ ἐλευϑέρους 

5 καὶ πολίτας" ὡς δὲ τοὺς φίλους ἑώρα καὶ τοὺς ἡγεμόνας 

ἀδιαλλάκτως ἔχοντας, ἀποκρύπτων καὶ συνεκπέμπων 

ἔσῳζεν. 

μ᾿ 0 

8 ΑΡΡ. b. c. 4, 471 9 App. b.c. 4,478. 499 117 Cass. Dio 
47, 48, 3 

2 οὐδὲν &zsÓÓxs, L'P $3—11 adhibuit Zon. p. 395, 27 
4 ὀνομάξεν Sch. 6 μᾶλλον om. Zon. 7 Ζημήτριός τις Κασ- 
σίου ϑεράπων Zon. ^ 8.9 τὰς χλ. καὶ τὸ ἕξ. ἐκείνου φέρων Zon. 
καὶ οἵη. 8 9 ἀνεϑάρσησαν Zon. 10 προσάγειν PD Vulc. 
18 ἐδέετο PQZ 16 μὲν οὖν QZ 20 αὐτοὺς del. Sint. 
μᾶλλον post ἐκείνοις repet.Q 91 εἶναι om. Ζ αὐτῶι: corr. Sch. | 
32 ὡς] οἷς Madvig 

à 
"n 
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"Hv δέ τις Βολούμνιος μῖμος καὶ Σακκουλίων γελωτο- 6 a. 4? 

ποιὸς ἡλωκότες, otc ἐν οὐδενὶ λόγῳ τιϑεμένου τοῦ Βρούτου, 

προσάγοντες ol φίλοι κατηγόρουν, ὡς οὐδὲ νῦν τοῦ λέγειν καὶ 

σκώπτειν πρὸς ὕβριν αὐτῶν ἀπεχομένους. ἐπεὶ δὲ Βροῦτος τ 

s μὲν ἐσίγα, πρὸς ἑτέραις ὧν φροντίσι, Μεσσάλας δὲ Κορβῖ- 

γος ἐδικαίου πληγαῖς κολασϑέντας ἐπὶ σκηνῆς γυμνοὺς e 

ἀποδοϑῆναι τοῖς στρατηγοῖς τῶν πολεμίων, ὅπως εἰδῶσιν 

οἵων δέονται στρατευόμενοι συμποτῶν καὶ συνήϑων, ἔνιοι 

μὲν τῶν παρόντων ἐγέλασαν. Πόπλιος δὲ Κάσκας, ὃ 8 

10 πρῶτος Καίσαρα πατάξας, ,.οὐ καλῶς ἔφη ,.,γεϑνηκότι 

Κασσίῳ παίζοντες καὶ γελωτοποιοῦντες ἐναγίζομεν" σὺ 

δ᾽“ εἶπεν ,,ὦ Βροῦτε δείξεις, ὅπως ἔχεις μνήμης πρὸς τὸν 

στρατηγόν, ἢ κολάσας ἢ φυλάξας τοὺς χλευασομένους καὶ 

κακῶς ἐροῦντας αὐτόν.“ πρὸς τοῦτο Βροῦτος εὖ μάλα 9 

94 8 δυσχεράνας, ,.τί oOv' εἶπεν,,,ἐμοῦ πυνϑάνεσϑε Κάσκα, καὶ 

16 00 πράττετε τὸ δόξαν ὑμῖν ;΄΄ ταύτην ἐκεῖνοι τὴν ἀπόκρισιν f 

συγκατάϑεσιν ποιησάμενοι κατὰ τῶν ἀϑλίων ἀνϑρώπων, 

διέφϑειραν αὐτοὺς ἀπαγαγόντες. 

46. ᾿Εκ τούτου τὴν δωρεὰν ἀπέδωκε τοῖς στρατιώ- 

20 ταῖς, καὶ μικρὰ μεμψάμενος ἐπὶ τῷ τὸ σύνϑημα μὴ λαβόν- 

τας ἄνευ παραγγέλματος ἀτακτότερον ἐναλέσϑαι τοῖς 

πολεμίοις, ὑπέσχετο καλῶς ἀγωνισαμένοις δύο πόλεις 

εἰς ἁρπαγὴν καὶ ὠφέλειαν ἀνήσειν, Θεσσαλονίκην καὶ 1000 

Δακεδαίμονα. τοῦτο τῷ Βρούτου βίῳ μόνον ἔνεστι τῶν r2 

39 App. b. c. 4, 498 

1 βουλούμιος P βουλούμνιος Q σακουλίων (σαβουλίων P): corr. 
Latte 2 ἐν om. Ζ λόγου A 8 προσαγαγόντες Cor. Sch. 
4 αὐτῶν om. et &zsyouévov Β 6 γυμνοὺς om. Q 12 ἔχης 1, 
18 ἢ χλευάσας τοὺς φυλαξομένους 8 15 πυνϑάνεσθϑαι L! 
16 ἐκείνου: corr. Bint. 18 διέφϑειρεν L! 20 μικρὸν A 
πεμψάμενος P 21 ἐνάλλεσϑαι: corr. Cor. 24 Λακεδαίμονα] 
urbem Macedonicam desiderat Herw., sed cf. App. et supra 
p. 245, 16 
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a.42 ἐγκλημάτων ἀναπολόγητον, ei xai πολὺ τούτων δεινότερα 

γικητήρια τοῖς στρατευομένοις Αντώνιος καὶ Καῖσαρ 

ἐξέτεισαν, ὀλίγου δεῖν πάσης ᾿Ιταλίας τοὺς παλαιοὺς 

οἰκήτορας ἐξελάσαντες, ἵνα χώραν ἐκεῖνοι καὶ πόλεις τὰς 

8 μὴ προσηκούσας λάβωσιν. ἀλλὰ τούτοις μὲν ἄρχειν καὶ s 

κρατεῖν ὑπέκειτο [τὸ] τοῦ πολέμου τέλος, Βρούτῳ δὲ διὰ 

δόξαν ἀρετῆς οὔτε νικᾶν οὔτε σῴζεσϑαι συνεχωρεῖτο παρὰ 

τῶν πολλῶν, ἢ μετὰ τοῦ καλοῦ καὶ δικαίου, καὶ ταῦτα δὴ 

Κασσίου τεϑνηκότος, ὃς αἰτίαν εἶχε καὶ Βροῦτον ἐνάγειν 

Ὁ « εἷς ἔνια τῶν βιαιοτέρων. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔν πλῷ πηδαλίου 19 

συντριβέντος ἕτερα ξύλα προσηλοῦν καὶ προσαρμόττειν 

ἐπιχειροῦσιν, οὐκ εὖ μέν, ἀναγκαίως δὲ μαχόμενοι πρὸς 

τὴν χρείαν, οὕτω Βροῦτος ἐν δυνάμει τοσαύτῃ μετεώροις 

πράγμασιν οὖκ ἔχων ἰσορροποῦντα στρατηγόν, ἠναγκά- 

ζετο χρῆσϑαι τοῖς παροῦσι, καὶ πολλὰ πράσσειν καὶ λέγειν 

s τῶν ἐκείνοις δοκούντων. ἐδόκει δ᾽ ὅσα τοὺς Κασσίου 

στρατιώτας ᾧοντο βελτίους παρέξειν" δυσμεταχείριστοι 

γὰρ ἦσαν, ἐν μὲν τῷ στρατοπέδῳ δι’ ἀναρχίαν ϑρασυνό- 

μενοι, πρὸς δὲ τοὺς πολεμίους διὰ τὴν ἧτταν ἀποδει- 

λιῶντες. 

47. Οὐδὲν δὲ βέλτιον εἶχε τὰ πράγματα τοῖς περὶ 

e Καίσαρα καὶ Ἀντώνιον, ἀγορᾷ τε χρωμένοις ἀναγκπκαίᾳ, 

καὶ διὰ κοιλότητα τοῦ στρατοπέδου χειμῶνα μοχϑηρὸν os 8. 
» προσδοκῶσιν. εἱλούμενοι γὰρ πρὸς ἕλεσι, καὶ μετὰ viv 

μάχην ὄμβρων φϑινοπωρινῶν ἐπιγενομένων, πηλοῦ κατ- 3 

επίμπλαντο τὰς σκηνὰς καὶ ὕδατος παραχρῆμα πηγνυ- 

21 c. 47,1. 9. App. b. c. 4, 508—513 Cass. Dio 47, 47, 8. 4 

1 καὶ om.P 4 πόλεις] χώρας Z 0 τὸ del. Cor. (cum D) 
8 δὴ om. AP 10 πλοίω ZC 11 συναρμόττει» Q 19 ἀναγκαίως. | 
Zie.: ἀναγκαίου P ἀναγκαῖα cet. μηχανώμενοι Sol. 14 συστρά- 
τηγον Zie. 16 τοὺς Κασσίου om. Q 17 ᾧοντο Sch.: ὥιετο 
91 καὶ τοῖς Rei. 8 κατεμπίμπλαντο P κατεπίπλατο Q 
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μένου διὰ ψῦχος. ἐν τούτῳ δ᾽ οὖσιν αὐτοῖς ἧκεν ἀγγελία s a.42 

περὶ τῆς κατὰ ϑάλατταν γενομένης ἀτυχίας περὶ τὴν 

στρατιάν. ἐξ ᾿Ιταλίας γὰρ πολλὴν κομιζομένην παρὰ 

Καίσαρος αἱ Βρούτου νῆες ἐπιπεσοῦσαι διέφϑειραν, ὧν 

5 ὀλίγοι παντάπασι τοὺς πολεμίους διαφυγόντες, ὑπὸ λιμοῦ 

τῶν ἱστίων καὶ τῶν σχοινίων ἐσϑίοντες διεγένοντο. ἃ 

ταῦτ᾽ ἀκούσαντες ἔσπευδον διὰ μάχης κριϑῆναι, πρὶν « 

αἰσϑέσϑαι τὸν Βροῦτον ὅσον αὐτῷ γέγονεν εὐτυχίας. 

καὶ γὰρ ἡμέρᾳ μιᾷ συνέβη τόν τε κατὰ γῆν ἅμα καὶ τὸν 

10 κατὰ ϑάλατταν ἀγῶνα κριϑῆναι. τύχῃ δέ τινι μᾶλλον 

ἢ κακίᾳ τῶν ἕν ταῖς ναυσὶν ἡγεμόνων ἠγνόησε τὸ κατόρ- 

ϑωμα Βροῦτος, ἡμερῶν εἴκοσι διαγενομένων. οὐ γὰρ ὁ 

ἂν εἷς δευτέραν μάχην προῆλϑε, τὰ μὲν ἀναγκαῖα τῇ 

στρατιᾷ παρεσκευασμένος εἷς πολὺν χρόνον, ἔν καλῷ δὲ 

i15 τῆς χώρας ἱδρυμένος, ὥστε καὶ χειμῶνος ἀπαϑὲς καὶ 

πρὸς τοὺς πολεμίους δυσεκβίαστον ἔχειν τὸ στρατόπεδον, 

τῷ δὲ κρατεῖν βεβαίως τῆς ϑαλάττης καὶ νενικηκέναι e 

πεζῇ τὸ καϑ᾽ αὑτὸν ἐπ’ ἐλπίδων μεγάλων καὶ φρονή- 

ματος γεγονώς. ἀλλὰ τῶν πραγμάτων ὡς ἔοικεν οὐκέτι τ 

20 πολλοῖς ὄντων καϑεκτῶν, ἀλλὰ μοναρχίας δεομένων, 

ὁ ϑεὸς ἐξαγαγεῖν καὶ μεταστῆσαι τὸν μόνον ἐμποδὼν 

ὄντα τῷ κρατεῖν δυναμένῳ βουλόμενος, ἀπέκοψε τὴν 

τύχην ἐκείνην, καίπερ ἐγγυτάτω τοῦ μὴ λαϑεῖν τὸν 

σι 

1 Àpp. b. c. 4,479—488 Cass. Dio 47, 47,4 7 App. b. c. 
4, 518, 515 Cass. Dio 47, 47, 4. 6 19 cf. infra c. 55,2 

1 ἧκον ἀγγελίαι AP 8.4 παρὰ Καίσαρος del. Zie. ut nata 
ex nota/marginali περὶ καίσαρος &d v. 22 adscripta; "iussu 
Caesaris! interpretatur Vogel πρὸς Καίσαρα Sch. ἐπικουρίαν 
Latte 6 καὶ τῶν ἱστίων QZ 9 ἡμέρα μιᾶ Ο: μιᾶ ἡμέρα 
14—15 εἰς --- ἱδρυμένος om. P 17 τῶ δὲ F^ (sed s. s. 0): τὸ δὲ 
20 μοναρχίας Anon.: μοναρχιῶν 81 ἐξάγειν: corr. Zie. 38 ὄντα) 
εἶναι ZO δυνάμενον PQZ ἀπέκρυψε Cor. 
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a 42 8 Βροῦτον ἀφικομένην. μέλλοντος γὰρ αὐτοῦ μάχεσθαι, 

πρὸ μιᾶς ἡμέρας ὀψὲ Κλώδιός τις ἔκ τῶν πολεμίων αὐτό- 

μολος ἧκεν ἀγγέλλων, ὅτι διεφϑαρμένον ἠσϑημένοι τὸν 

στόλον οἱ περὶ Καίσαρα σπεύδουσι διαγωνίσασθαι. 

fo ταῦτα λέγων ὃ ἄνϑοωπος οὐκ εἶχε πίστιν, οὐδ᾽ εἰς ὄψιν 5 

ἦλϑε τῷ Βρούτῳ, καταφρονηϑεὶς παντάπασιν, ὡς μηδὲν 96 

ἀκηκοὼς ὑγιές, ἢ τὰ ψευδῆ πρὸς χάριν ἀπαγγέλλων. 

48, ᾿Εν ἐκείνῃ δὲ τῇ νυκτὶ πάλιν φασὶν εἰς ὄψιν ἐλ- 

ϑεῖν τὸ φάσμα τῷ Βρούτῳ, καὶ τὴν αὐτὴν ἐπιδειξά- 

s μενον ὄψιν, οὐδὲν εἰπεῖν ἀλλ᾽ οἴχεσϑαι. lónAwc δὲ τὸ 

Βολούμνιος (ΗΒ I152), ἀνὴρ φιλόσοφος καὶ συνεστρα- 

τευμένος ἀπ᾿ ἀρχῆς Βρούτῳ, τοῦτο μὲν οὐ λέγει τὸ 

1007 σημεῖον, μελισσῶν δέ φησι τὸν πρῶτον ἀετὸν ἀνάπλεων 

s γενέσϑαι᾽ καὶ τῶν ταξιάρχων τινὸς ἀπ᾽ αὐτομάτου τὸν 

βραχίονα μύρον ῥόδινον ἐξανϑεῖν, καὶ πολλάκις ἐξαλεί- 15. | 

4 φοντας καὶ ἀπομάττοντας, μηδὲν περαίνειν" καὶ πρὸ Tfjg | 

μάχης αὐτῆς ἀετοὺς δύο συμπεσόντας ἀλλήλοις ἐν μεταιχ- 

μίῳ τῶν στρατοπέδων μάχεσϑαι" καὶ σιγὴν ἄπιστον 

ἔχειν τὸ πεδίον, ϑεωμένων ἁπάντων, εἶξαι δὲ καὶ φυγεῖν 

s τὸν κατὰ Βροῦτον. ὃ δ᾽ Αἰϑίοψ περιβόητος γέγονεν, 0 

τῆς πύλης ἀνοιχϑείσης ἀπαντήσας τῷ φέροντι τὸν ἀετόν, 

καὶ κατακοπεὶς ταῖς μαχαίραις ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν olo- 

γισαμένων. 

b 49. Προαγαγὼν δὲ τὴν φάλαγγα, καὶ καταστήσας 

8 cf. c. 87 et ibi 1. I. 16 App. b. c. 4, 532 Cass. Dio 47, 
48,4 90 App. b. c.4,566 Flor. 2,17,7 Iul Obs. 70 84 ο. 49 
App. b. c. 4, 582—841 Cass. Dio 47, 48, 4. 5 

1 ἀφικομένου vel -vo 8 8 ἀγγέλλων om. 8 $' φησὶν Q 
11 βουλούμνιος PV^ βουλόμενος M^ 13 φασι Z 15 ἐξαλεί- 
φοντα καὶ ἀπομάττοντα Cor. 17—20 excerpsit Zon. 10,20. 
18.19 ἔχειν ἄπιστον C 20 Αἰθίοψ nimirum servus, αἰϑίοψ edi- 
tores Àppisni avem eam esse, ni fallor, opinati; αὐἰϑίωψι L! 
24 προσαγαγὼν : corr. Br. 
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ἐναντίαν τοῖς πολεμίοις, ἐπεῖχε πολὺν χρόνον" ὑποψίαι α. 43 

γὰρ αὐτῷ καὶ μηνύσεις κατά τινων πρὸσέπιστον ἐπισκο- 

ποῦντι τὸ στράτευμα᾽ καὶ τοὺς ἱππέας ἑώρα μάχης ἄρχειν 2 

οὐ πάνυ προϑύμους ὄντας, ἀλλ᾽ ἀεὶ προσμένοντας τὸ 

s τῶν πεζῶν ἔργον. εἶτ᾽ ἐξαίφνης ἀνὴρ πολεμικὸς καὶ 3 

τετιμημένος ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ διαπρεπῶς, παρὰ τὸν Βροῦτον 

αὐτὸν ἐξιππασάμενος, μεταβάλλεται πρὸς τοὺς πολε- 

μίους" Καμουλᾶτος δ᾽ ἐκαλεῖτο. τοῦτον ἰδὼν ὁ Βροῦτος, 4 

ἤλγησεν ἰσχυρῶς" καὶ τὰ μὲν om ὀργῆς, τὰ δὲ φόβῳ 

10 μείζονος μεταβολῆς καὶ προδοσίας, εὐϑὺς ἐπὶ τοὺς 

ἐναντίους ἦγεν εἰς ὥραν ἐνάτην, τοῦ ἡλίου καταφερομένου. ς 

καὶ τῷ μὲν καϑ'᾿ αὑτὸν ἔκράτησε μέρει καὶ προῆλϑεν, s 

ὑποχωροῦντι τῷ ἀριστερῷ τῶν πολεμίων ἐγκείμεγος, 

97 5 καὶ συνεπέρρωσαν οἱ ἱππεῖς, ἅμα τοῖς πεζοῖς ἐμβαλόντες 

15 τεταραγμένοις" τὸ δ᾽ ἕτερον κέρας, ὡς μὴ κυκλωϑείη ς 

τῶν ἡγεμόνων ἀντιπαρεξαγόντων, πλήϑει [δὲ] λεισό- 
μενον διεσπᾶτο μέσον, καὶ γιγνόμενον ἀσϑενὲς οὐκ 

ἀντεῖχε τοῖς ἐναντίοις, ἀλλ᾽ ἔφευγε πρῶτον. οἱ δὲ τοῦτο τ 

διακόψαντες εὐθὺς ἐκυκλοῦντο τὸν Βροῦτον; αὐτὸν μὲν 

s) ὅσα καὶ στρατηγικῆς καὶ στρατιωτικῆς ἀρετῆς ἔργα καὶ 

χειρὶ καὶ γνώμῃ παρὰ τὰ δεινὰ πρὸς τὸ νικᾶν ἀποδεικνύ- 

μενον, ᾧ δὲ πλέον ἔσχε τῇ προτέρᾳ μάχῃ, τούτῳ βλαπτό- 

μενον. τῶν μὲν γὰρ πολεμίων τὸ νικηϑὲν εὐϑὺς ἀπωλώλει s ἃ 

τότε" τῶν δὲ Κασσίου τραπέντων ὀλίγοι διεφϑάρησαν, oí 

ss δὲ σῳζόμενοι τῷ προηττῆσϑαι περιδεεῖς ὄντες, ἀνέπλησαν 

ἀϑυμίας καὶ ταραχῆς τὸ πλεῖστον τοῦ στρατεύματος. 

1 ἐπῆγε α 2 αὐτὸν α καὶ σκοποῦντι P 6 ἀνδρία QZ 
8 καταμουλάτος Q 9 óz Cor: ἀπ φόβῳ om. Q 16 δὲ 
del. Cor. λειπόμενον F*Cor.: λειπομένων 17 διεσπάσατο P 
unde elicias διέσπαστο); διεσπάσϑη C τὸ μέσον AQZ 
18 ἔφυγε α 19 ἐκύχλουν α 230 {μυρί᾽ vel ζϑαυμασϑ᾽» ὅσα 
Zie. καὶ στρατηγικῆς om. L', στρατηγικῆς add. L? 89 τοῦτο P 
38 ἀπολώλει L'QZ 
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a.42 9 ἐνταῦϑα xai Μᾶρκος ὃ Κάτωνος υἱός, ἐν τοῖς ἀρίστοις 

καὶ γενναιοτάτοις τῶν νέων ταττόμενος, οὐκ εἶξε κατα- 

πονούμενος οὐδ᾽ ἔφυγεν, ἀλλὰ χρώμενός τε τῇ χειρί, 

καὶ φράζων ὅστις εἴη καὶ πατρόϑεν (ἑαυτὸν» ὀνομά- 

10 ζων, ἔπεσεν ἐπὶ πολλοῖς τῶν πολεμίων νεκροῖς. ἔπιπτον 5| 

δὲ καὶ τῶν ἄλλων οἱ μεθ Νοὴ τοῦ Βρούτου προκιν- 
δυνεύοντες. 

e 90. Ἦν δέ τις Λουκίλλιος ἀνὴρ ἀγαϑὸς ἐν τοῖς ἕταί- 

goic. οὗτος ὁρῶν βαρβάρους τινὰς ἱππέας ἐν τῇ διώξει, 

τῶν μὲν ἄλλων οὐδένα ποιουμένους λόγον, ἐλαύνοντας ο΄ 

δὲ ῥύδην ἐπὶ τὸν Βροῦτον, ἔγνω παρακινδυνεύσας ἐμ- 

5 ποδὼν αὐτοῖς γενέσϑαι. καὶ μικρὸν ὑπολειφϑεὶς αὐτὸς 

ἔφη Βροῦτος εἶναι" καὶ πιϑανὸς ἦν πρὸς Ἀντώνιον δεό- 

μενος ἄγειν ἑαυτόν, ὡς Καίσαρα δεδοικώς, ἐκείνῳ δὲ 

s ϑαρρῶν. οἱ δ᾽ ἀσπασάμενοι τὸ εὕρημα, καὶ τύχῃ vwiis |. 
ϑαυμαστῇ κεχρῆσθαι νομίζοντες, ἦγον τὸν ἄνδρα σκό- 

Tovc ἤδη, προπέμψαντες ἐξ αὑτῶν τινας ἀγγέλους παρὰ. 

4 τὸν ᾿Αντώνιον. αὐτός τ᾽ οὖν ἡσϑεὶς ἀπήντα τοῖς ἄγουσι, 

f καὶ τῶν ἄλλων οἱ πυνϑανόμενοι ζῶντα Βροῦτον κομίζε- 

σϑαι συνετρόχαζον, οἱ μὲν ἐλεεινὸν ἡγούμενοι τῆς τύχης, " 

οἱ δὲ τῆς δόξης ἀνάξιον, ἄγραν βαρβάρων ὑπὸ quAowv- 98 8 

s χίας γενόμενον. ἐπεὶ δ᾽ ὀγγὺς ἦσαν, ὁ μὲν Ἀντώνιος. 

ὑπέστη διαπορῶν ὅπως χρὴ δέξασϑαι τὸν Βροῦτον, ὃ 

1008 δὲ Δουκίλλιος προσαχϑείς, μάλα τεϑαρρηκὼς ,,( Μᾶρκον 

1 c. 49, 9 exscripsit Zon. 10, 20; cf. Plut, Cat. min. 73,6 App. 
b. c. 4, 571 Vell. 2, 71,2 8 c. 50 excerpsit Zon. 10, 20; cf. 
Plut. Ant. 69, 2 App. b. c. 4, 542—545 

2 ταττόμενος --- ἔφυγεν Zon.: μαχόμενος καὶ καταπον. οὐκ Eq. 
οὐδ᾽ εἶξεν codd. 3 ve om. Zon. 4 ἑαυτὸν addidi ex Zon. 
cl. Cat.min. ὅ τῶν ποῖ. νεκρ. Zon.: νεκρ. v. πολ. codd. δ περι- 
κινδυνεύοντες 1 11 ῥύβδην P 12 γενέσϑαι om. Q 14 ὡς τάχα 
τὸν K. Lon. 15 εὔρεμα Q 171 σκότους (ὄντος Li. el. ». 267,18 
98 ΠΝ Cor., sed Phoc. 9,2 al. cft. Sint. ἀπήντα σὺν ἐπιστά- 
68, .. . ὅπως Βροῦτον ὑποδέξαιτο App. 548 
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μὲν“: εἶπεν ,/Avvówwe Βροῦτον οὐδεὶς ἥρηκεν οὐδ᾽ ἂν ἕλοι a. 42 

πολέμιος" μὴ τοσοῦτον ἣ τύχη κρατήσειε τῆς ἀρετῆς. 

ἀλλ᾽ εὑρεϑήσεται ζῶν ἐκεῖνος ἤ mov καὶ νεκρὸς ἀξίως ὁ 

κείμενος ἑαυτοῦ. ἐγὼ δὲ τοὺς σοὺς στρατιώτας παρακρου- 

s σάμενος ἥκω, παϑεῖν οὐδὲν ἐπὶ τούτῳ τῶν ἀνηκέστων 

παραιτούμενος.“ ταῦτ᾽ εἰπόντος τοῦ ΔΛουκιλλίου, καὶ τ 

πάντων ἐκπλαγέντων, Avvrówiog πρὸς τοὺς κομίσαντας 

αὐτὸν ἀποβλέψας, ,,ἧπου χαλεπῶς εἶπεν ,,ὦ συστρα- 

τιῶται φέρετε τῇ ἁμαρτίᾳ, περιυβρίσϑαι δοκοῦντες. 

10 ἀλλ᾽ εὖ ἴστε κρείττονα τῆς ζητουμένης ἄγραν ἡρηκότες. s — 

πολέμιον γὰρ ζητοῦντες, ἥκετε φίλον ἡμῖν κομίζοντες " b 

ὡς ἐγὼ Βρούτῳ μὲν οὐκ οἶδα μὰ τοὺς ϑεοὺς ὅ τι ἂν 

ἐχρησάμην ζῶντι, τοιούτων δ᾽ ἀνδρῶν φίλων τυγχάνοιμι 

μᾶλλον ἢ πολεμίων.“ ταῦτ᾽ εἰπών, καὶ τὸν Δουκίλλιον 9 

15 ἀσπασάμενος, τότε μὲν ἑνὶ τῶν φίλων συνέστησεν, ὕστερον 

δὲ χοώμενος eig πάντα πιστῷ καὶ βεβαίῳ διετέλεσε. 

91. Βροῦτος δὲ διαβάς τι ῥεῖϑρον ὑλῶδες καὶ παρά- 

κρήμγον, ἤδη σκότους ὄντος οὐ πολὺ προῆλϑεν, ἀλλ᾽ ἐν 

τόπῳ κοίλῳ καὶ πέτραν ἔχοντι μεγάλην προκειμένην 

- 9o καϑίσας, ὀλίγων περὶ αὐτὸν ἡγεμόνων καὶ φίλων ὄντων, 

πρῶτα μὲν ἀποβλέψας sig τὸν οὐρανὸν ἀστέρων ὄντα 

μεστόν, ἀνεφϑέγξατο δύο στίχους, ὧν τὸν ἕτερον Βολούμ- 

μνγιος ἀνέγραψε (Eur. Med. 882)" 

Ζεῦ, μὴ λάϑοι σε τῶνδ᾽ ὃς αἴτιος κακῶν, 

e 

17 c. 51—852 App. b. c. 4, 546. 547. 551. 552 Cass. Dio 47, 49, 

1 εἰπεῖν APQ Βροῦτον Ἀντώνιε Zon. 2 κρατήσειεν ἡ 
τύχη Zon. δ ἀλλ᾽ ἐκεῖνος εὑρ. ζῶν: transpos. Zie. cl. Zon., qui 
εὑρ. δὲ Gv £x. 9 τὴν ἁμαρτίαν Cor. (τὴν ἀπάτην Zon.) 
δοκοῦντες; Ῥ 10 ἄγρας codd. et Zon.: corr. Zie., cf. et App. 
545 εἰρηκότες P! εὑρηκότες L'!P? 1ὕ ἑνὶ] τίν. App. 11 ὑλῶ- 
δὲς] Pyrrh. 21,7 cft. Sint. ἱψλυῶδες Cor. δινῶδες F. W. Schmidt 
χωρίον ὑλῶδες Zon. 1 πρῶτον F^C 22 τὸ ἕτερον P βου- 
λούμνιος PC et postea 84 λάϑῃ C Zon. cum libris Eur. 
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τοῦ δ᾽ ἑτέρου φησὶν ἐπιλαϑέσϑαι (ΗΠ ΒΕ IL 53). μετὰ δὲ 

μικρὸν τῶν ἕν τῇ μάχῃ πρὸ αὐτοῦ πεσόντων ἑταίρων 

ἕκαστον ὀνομάζων, μάλιστα τῇ Φλαβίου μνήμῃ καὶ τῇ 

Δαβεῶνος ἐπεστέναξεν: ἦν δ᾽ αὐτοῦ πρεσβευτὴς ὃ oos 

Δαβεών, ὃ δὲ Φλάβιος ἔπαρχος τῶν τεχνιτῶν. ἐν τούτῳ 51. 

δέ τις, αὐτός τε διψήσας καὶ τὸν Βροῦτον ὁρῶν ὁμοίως 

ἔχοντα, λαβὼν κράνος ἐπὶ τὸν ποταμὸν κατέδραμε. 

ψόφου δὲ κατὰ ϑάτερα προσπεσόντος, Βολούμνιος 

προῆλϑε κατοψόμεγνος, καὶ σὺν αὐτῷ Δάρδανος ó ὑπ - 

ασπιστής. ἐπανελϑόντες δὲ μετὰ μικρόν, ἠρώτησαν περὲ 107 

τοῦ πόματος. ἠϑικῶς δὲ σφόδρα μειδιάσας ὃ Βροῦτος, 

πρὸς τὸν Βολούμνιον ,,.ἐκπέποται᾽᾿ εἶπεν, ,,ἀλλ᾽ ἕτερον 

ὑμῖν κομισϑήσεται.“ πεμφϑεὶς δ᾽ ὃ αὐτός, ἐκινδύνευσεν 

ὑπὸ τῶν πολεμίων ἁλῶναι, καὶ μόλις ἐσώϑη τετρωμένος. 

εἰκάζοντι δ᾽ αὐτῷ μὴ πολλοὺς ἐν τῇ μάχῃ τεϑνάναι, τό. 

Στατύλλιος ὑπέστη διὰ τῶν πολεμίων ἐκπαισάμενος 7 

(ἄλλως γὰρ οὐκ ἦν) κατόψεσϑαι τὸ στρατόπεδον, καὶ 

πυρσὸν ἄρας, ἄνπερ εὕρῃ τἀκεῖ σῳζόμενα, πάλιν ἀφίξεσϑαι 

πρὸς αὐτόν. ὃ μὲν οὖν πυρσὸς ἤρϑη, τοῦ Στατυλλίου 

παρελϑόντος eic τὸ στρατόπεδον, ὡς δ᾽ οὐκ ἔἐπανήει χρόνῳ 30 

πολλῷ, Βροῦτος εἶπεν. ,,(ἂν ζῇ Στατύλλιος, ἀφίξεται. 

συνέβη δ᾽ αὐτὸν ἐπανερχόμενον ἐμπεσεῖν εἰς τοὺς πολε- 

μίους καὶ διαφϑαρῆγαι. 

52. Προϊούσης δὲ τῆς νυκτός, ἀποκλίνας ὡς ἔτυχε 

καϑεζόμενος πρὸς οἰκέτην ἑαυτοῦ KAeirov ἐλάλει. σιω- 3 

πῶντος δὲ τοῦ Κλείτου καὶ ,δϑακρύοντος, αὖϑις ἐπισπα- 

1.2 Liv. per. 124 Vell.2,70,4.5 Flor. 2,17, 14 Oros. 6, 18, 16 
de vir. ill. 82, 6; pauca excerpsit Zon. 10, 20 

3 τῇ] τοῦ CM — gofíov P et postea καὶ τοῦ C 11 πό- 
ματος P 13 ἡμῖν Q 16 διεκπαισάμενος Cor. cl. Sert. 21,6 
19 τοῦ om. Q 280 οὐκέτ᾽ ἐπανήει PQZ 86 δακρύων Q 
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σάμενος τὸν ὑπασπιστὴν Δάρδανον, ἰδίᾳ τινὰς αὐτῷ α. 42 

προσέφερε λόγους. τέλος δὲ τὸν Βολούμνιον αὐτὸν 'EA- 2 

ληνιστὶ τῶν λόγων καὶ τῆς ἀσκήσεως ὑπεμίμνῃσκε, καὶ 

παρεκάλει τῇ χειρὶ συνεφάψασϑαι τοῦ ξίφους αὐτῷ, καὶ 

s συνεπερεῖσαι τὴν πληγήν. τοῦ δὲ Βολουμνίου διωσα- 3 

μένου, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐχόντων, εἰπόντος δέ τινος f 

ὡς δεῖ μὴ μένειν ἀλλὰ φεύγειν, ἐξαναστὰς ,,πάνυ uiv. 

οὖν“ ἔφη ,,φευκτέον, ἀλλὰ διὰ τῶν χειρῶν, οὐ διὰ τῶν 

1008 ποδῶν“΄. ἐμβαλὼν δὲ τὴν δεξιὰν ἑκάστῳ μάλα φαιδρός, 4 
τὸ ἥδεσϑαι μὲν ἔφη μεγάλην ἡδονήν, ὅτι τῶν φίλων αὐτὸν 

| οὐδεὶς ἐψεύσατο" τῇ τύχῃ δ᾽ ἐγκαλεῖν ὑπὲρ τῆς πατρίδος" 

ἑαυτὸν δὲ τῶν νενικηκότων μακαριώτερον νομίζειν, ox 5 

ἐχϑὲς οὐδὲ πρώην μόνον ἀλλὰ καὶ νῦν, ἀπολείποντα δόξαν 1009 

ἀρετῆς, ἣν οὔϑ᾽ ὅπλοις οὔτε χρήμασιν ἀπολείψουσιν oi 

15 κεκρατηκότες, ὡς μὴ δοκεῖν, ὅτι δικαίους ἄνδρας ἄδικοι 

καὶ κακοὶ χρηστοὺς ἀπολέσαντες, οὐ προσηκόντως 

ἄρχουσι. δεηϑεὶς δὲ καὶ παρακαλέσας σῴζειν ἑαυτούς, e 

ἀνεχώρησεν ἀπωτέρω μετὰ δυεῖν ἢ τριῶν, &v οἷς ἦν καὶ 

Στράτων ὃ ἀπὸ λόγων ῥητορικῶν γεγονὼς αὐτῷ συνήϑης. 

30 καὶ τοῦτον ἔγγιστα παραστησάμενος ἑαυτῷ, καὶ τὸ 

| ξίφος γυμνὸν ἐπὶ τῆς λαβῆς ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις 

ἐρείσας καὶ περιπεσών, ἐτελεύτησεν. οἵ δέ φασιν οὐκ 8 

αὐτὸν ἀλλὰ τὸν Στράτωνα, πολλὰ πάνυ τοῦ Βρούτου 

δεηϑέντος, ἁποστρέψαντα τὴν ὄψιν ὑποστῆσαι τὸ ξίφος" b 

5 ἐκεῖνον δὲ δύμῃ προσβαλόντα τὸ στέρνον καὶ διώσαντα, 
συντόμως ἀποϑανεῖν. 

93. Τοῦτον δὲ τὸν Στράτωνα Μεσσάλας, ἑταῖρος ὧν 

4 αὐτοῦ Q 7 ἐξαναστάντας P 8—9 ἀλλὰ — ποδῶν Zon.: 
ἀλλ οὐ διὰ τῶν ποδῶν, ἀλλὰ ὃ. v. χειρῶν codd., nisi quod ἀλλ᾽ 
om.P 9 φαιδρῶς 62 φαιδοὼ Ρ 10 αὐτὸν om. Ζ 11 τύχη 
διεγκαλεῖν LP 14 ἀπαλείψουσιν L*Cor. 18 δύο L, inter 
δυοῖν et δυεῖν fluctuant cet. ἐν οἷς] ὧν A 
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α.42 Βρούτῳ, Καίσαρι διαλλαγεὶς ἐπὶ σχολῆς ποτε προσή- 

γαγε, καὶ δακρύσας εἶπεν" ,,οοὗὗτός ἔστιν ὦ Καῖσαρ ὁ 

ἀνήρ, ó τῷ ἐμῷ Βρούτῳ τὴν τελευταίαν ὑπουργήσας 

? χάριν. ἀποδεξάμενος οὖν ὃ Καῖσαρ ἔσχεν αὐτὸν ἔν τε 

τοῖς πόνοις καὶ ἐν τοῖς περὶ "Axviov ἀγῶσιν ἕνα τῶν περὶ 5 

s αὐτὸν ἀγαϑῶν γενομένων “Ελλήνων. αὐτὸν δὲ τὸν Μεσ- 

σάλαν λέγουσιν ὕστερον ἐπαινούμενον ὑπὸ Καίσαρος, 

ὅτι καίπερ ἐν Φιλίπποις πολεμιώτατος αὐτοῖς γενόμενος 

ο διὰ Βροῦτον, ἐν Ἀκτίῳ προϑυμότατον ἑαυτὸν παρέσχεν, 

»»δγώ τοι φάναι ,,0 Καῖσαρ ἀεὶ τῆς βελτίονος καὶ δι- 

καιοτέρας [τιμῆς καὶ] μερίδος ἐγενόμην.“ 

4 Τὸν δὲ Βροῦτον ὃ ᾿Αντώγιος ἀνευρὼν τεϑγνηκότα, τὸ 

μὲν σῶμα τῇ πολυτελεστάτῃ τῶν ἑαυτοῦ φοινικίδων περι- 

βαλεῖν ἐκέλευσεν" ὕστερον δὲ τὴν φοινικίδα κεκλεμμένην 

αἰσϑόμενος, ἀπέκτεινε τὸν ὑφελόμενον. τὰ δὲ λείψανα πρὸς 1018. 
τὴν μητέρα τοῦ Βρούτου Σερβιλίαν ἀπέπεμψε. 

5 Πορκίαν δὲ τὴν Βρούτου γυναῖκα Νικόλαος ὃ φιλόσοφος 

ἱστορεῖ (F Gr Hist II 382) καὶ Οὐαλέριος Μάξιμος (4, 6, δ) 

βουλομένην ἀποϑαγεῖν, ὡς οὐδεὶς ἐπέτρεπε τῶν φίλων, 

ἃ ἀλλὰ προσέκειντο καὶ παρεφύλαττον, ἔκ τοῦ πυρὸς 3 

ἀναρπάσασαν ἄνϑρακας καταπιεῖν, καὶ τὸ στόμα συγκλεί- 

ἜΝ e 

12 Plut. Ant. 22, 6—8 App. b. c. 4, 568 Cass. Dio 47, 49,2 
Val. Max. 5,1,11 (Suet. Aug. 18, 1) 17 Plut. Cat. min. 73, 6 
App. b. c. 4,574 Cass. Dio 47, 49, 8 Polyaen. 8, 32 Mart, 1, 42; 
sed cf. Cic. ad Brut. 9, 17 (1,9). 9,95 (1,17), 7 

1 {δὲν διαλλαγείς Zie. 4 αὐτὸν post οὖν pon. C 5 ante 
πόνοις aliquid velut x«9" ἡμέραν excidisse putat Zie. (ἄλλοις) 
Li. ὁ μεσσάλα L' 8 αὐτῷ Zie. 10 τοι Sch.: σον 11 τιμῆς 
καὶ del. Am. et Rei., qui et τομῆς 19 δὲ om.L' εὑρὼν Q 
(ἀνευρὼν et App. Zon.) 17 τῆν τοῦ PDM τὴν τοῦ C 19 ἐπ- 
ἔτρεψε L! 91 ἀναρπάσασαν Woelfflin: ἀνασπάσασαν APZC 
ἀνασπῶσαν Q ἁρπάσασα App. Zon. Pol ἄνϑρακα Herw. (et 
Cass. D.), sed ἄνϑρακας et Zon. τῶν ἀνθράκων App. Pol. carbones 
Val. Max. favillas Mart. συγκλείσασαν καὶ ut glossam del. Zie. 
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caca» xai μύσασαν, οὕτω διαφϑαρῆναι. καίτοι φέρεταί τις 6 a. 42 

ἐπιστολὴ Βρούτου πρὸς τοὺς φίλους, ἐγκαλοῦντος αὐτοῖς 

καὶ ὀλοφυρομένου περὶ τῆς ΠΠ]ορκίας, ὡς ἀμεληϑείσης ὑπ᾽ 

αὐτῶν, καὶ προελομένης διὰ νόσον καταλισεῖν τὸν βίον. 

5 ἔοικεν οὖν ὁ Νικόλαος ἠγνοηκέναι τὸν χρόνον, ἐπεὶ τό γε τ 

πάϑος καὶ τὸν ἔρωτα τῆς γυναικὸς καὶ τὸν τρόπον τῆς 

τελευτῆς ὑπονοῆσαι δίδωσι καὶ τὸ ἐπιστόλιον, εἴπερ ἄρα 

τῶν γνησίων ἐστίν. 

54 (1). Πολλῶν τοίνυν τοῖς ἀνδράσιν ὑπαρξάντων (Σύγ- 
10 καλῶν, ἔν τοῖς πρώτοις δὲ τοῦ μεγίστους ἐλαχίσταις κρισις) 

ἀφοομαῖς γενέσϑαι, τοῦτο τῷ Δίωνι κάλλιστόν ἔστιν. οὐ 5 

γὰρ εἶχε τὸν ἀμφισβητοῦντα, καϑάπερ Ó Βροῦτος Κάσ- 

σιον, ἄνδρα πρὸς μὲν ἀρετὴν καὶ δόξαν οὐχ ὁμοίως ἀξιό- 

πίστον, εἷς δὲ τὸν πόλεμον οὖκ ἐλάττονας τόλμῃ καὶ δει- 

15 γότητι καὶ πράξει συμβολὰς παρασχόμενον, ᾧ γε καὶ 

τοῦ παντὸς ἔργου προσποιοῦσιν ἔνιοι τὴν ἀρχήν, ἦγε- 

μόνα τῆς ἐπὶ Καίσαρα γνώμης τοῦτον ἀτρεμοῦντι Βρούτῳ 

γεγνέσϑαι λέγοντες. Δίων δ᾽ ὥσπερ ὅπλα καὶ πλοῖα καὶ « 

102 8 στρατιωτικὴν δύναμιν, οὕτω καὶ φίλους καὶ συνεργοὺς ἐπὶ 

20 τὴν πρᾶξιν αὐτὸς ἑαυτῷ φαίνεται κτησάμενος. οὐ μὴν 5f 

οὐδ᾽ ὡς Βροῦτος ἔκ τῶν πραγμάτων αὐτῶν καὶ τοῦ 

πολέμου πλοῦτον ἔσχε καὶ δύναμιν, [οὕτω καὶ Δίων] 

ἀλλὰ τῷ πολέμῳ προεισήνεγκεν αὐτὸς τὸν ἑαυτοῦ πλοῦ- 

τον, ὑπὲρ τῆς τῶν πολιτῶν ἐλευϑερίας τοῖς τῆς φυγῆς 

9 ἐφοδίοις προκαταχρησάμενος. ἔτι δὲ Βροῦτος μὲν καὶ ὁ 

e 

10 τοῦ Ànon.: rovg APB τὸ QZ ἐν ἐλαχίσταις Z 11 τού- 
τῶι τῶν PA VPE χάλλιον Herw. 14 ἐλάττονα Q 15 συμ- 
βουλὰς PC 16 ἔργον PBF* 17 ἀτρεμοῦντι Ànon.: ἀτρε- 
μοῦντα βροῦτον Q 19 xol! om. 8 20 ἑαυτῷ CSol.: écv- 
τοῦ cet. δι’ ἑ. Rei. ἀφ᾽ &. Baehr 39 οὕτω καὶ Zíov del. Zie. 
38. προσήνεγχεν ΡΖ ἕἕαυτοῦ] rursus incipit H 35. 262,1 βρού- 
TO ... κασσίω Q et s. s. H 



20g - IIAOTTAPXOT 

1010 Κάσσιος, οὐκ ὃν ἀσφαλὲς ἡσυχίαν ἄγειν ἐκπεσοῦσι τῆς 

πατρίδος | Ῥώμης], ἀλλ᾽ ὠφληκόσι δίκην ϑανάτου καὶ 

διωκομένοις, ἀναγκαίως εἰς τὸν πόλεμον κατέφυγον, καὶ 

τὰ σώματα τοῖς ὅπλοις παρακαταϑέμενοι, διεκινδύνευσαν 

τ ὑπὲρ αὑτῶν τὸ πλέον ἢ τῶν πολιτῶν" Δίων δ᾽ ἀδεέστερον 

(&v) τῇ φυγῇ τοῦ φυγαδεύσαντος vvoárvov καὶ ἥδιον διά- 

γων, ἀνέρριψεν ἑκὼν κίνδυνον τοσοῦτον ἐπὶ τῷ σῶσαι 

Σικελίαν. 

55 (2). Καὶ μὴν οὐχ ὅμοιον Διονυσίου Συρακοσίοις καὶ 

Καίσαρος ἀπαλλαγῆναι “Ρωμαίοις. ὃ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἦρ- 

γεῖτο τύραννος εἶναι, κακῶν τε μυρίων ἐμπεπλήκει Σὶι- 

"9 κελίαν" ἡ δὲ Καίσαρος ἀρχή, συνισταμένη μὲν ox ὀλίγα 

τοῖς ἐναντιουμένοις πράγματα παρέσχε, δεξαμένοις δὲ 

καὶ κρατηϑεῖσιν ὄνομα καὶ δόκησις ἐφάνη μόνον, ἔργον 

δ᾽ dz αὐτῆς οὐδὲν ὠμὸν οὐδὲ τυραννικὸν ὑπῆρξεν, 

ἀλλὰ καὶ δεομένοις ἔδοξε τοῖς πράγμασι μοναρχίας ὥσπερ 

πρᾳότατος ἰατρὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ δαίμονος δεδόσϑαι. 

s διὸ Καίσαρα μὲν εὐϑὺς ἐπόϑησεν ὁ “Ρωμαίων δῆμος, 

ὥστε χαλεπὸς γενέσϑαι καὶ ἀπαραίτητος τοῖς ἀπεκτο- 

τὸ μὴ κατασκάψαι τοῦ προτέρου τυράννου τὸν τάφον 

ἐπαίτιον μάλιστᾳ πρὸς τοὺς πολίτας ἐποίησεν. 

16 cf. supra c. 47,7 

1 0v] ἦν L'B et ante ras. H àv M^ 1.8 τῆς πατρίδος Zie.: | 
τῆς πατρίδος δώμης QZ τῆι τῆς πατρίδος δώμης P τῆς Óócung | 
A. editt. 4 ἀλλ} καὶ Steph. 4 τὸ σῶμα L'H' 9€ ἐν add. .| 
Br. ἡδίων ZC διάγων om. L'H! 7 τὸ σῶσαι PH τὸ σῶμα Q 
9 Συρακοσίοις] cf. ad p. 181,2 καὶ Ri.: ἢ 10 ῥωμαίους ἘΝ 
unde et de Συρακοσίους cogitavit Sint. οὔτ᾽ Zie. 12 ἀλκὴ P 
16 καὶ om.P ἔδοξε Z: ἔδειξε 16.17 ὥσπερ πραότατος Zie.: 
ὡς πραότατος ὥσπερ QL'AD ὁ πραότατος ὥσπερ L! HZ οὐ πραό- — 
τητος ὥσπερ P πραότατος ὥσπερ inde ἃ luntina editt. 21 τοῦ 
om. Q τὸν τοῦ C 29 ὑπαίτιον Cor. 
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56 (8). "Ev αὐταῖς τοίνυν ταῖς πολεμικαῖς πράξεσιν, c 

ὁ μὲν Δίων ἄμεμσττος γέγονε στρατηγός, ὧν μὲν αὐτὸς 

ἐβουλεύετο, τοῖς πράγμασιν ἄριστα χρώμενος, ἃ δ᾽ ἐπταί- 

1038 σϑη δι ἑτέρους, ἀναλαβὼν καὶ μεταστήσας ἐπὶ τὸ βέλτιον" 

5 ὃ δὲ Βροῦτος τὸν ἔσχατον ἀγῶνα ὑπὲρ τῶν ὅλων οὔϑ᾽ 

ὑποστῆναι δοκεῖ φρονίμως, οὔτε σφαλεὶς ἐπανόρϑωσιν 

εὑρεῖν, ἀλλ᾽ ἀπεῖπε καὶ προεῖτο τὰς ἐλπίδας, οὐδ᾽ ὅσον 

Πομπήϊος ἐπιτολμήσας τῇ vóyn* xoi ταῦτα πολλῆς μὲν 5 

αὐτόϑι λειστομένης ἐλπίδος ἔν τοῖς ὅπλοις, ταῖς δὲ ναυσὶ 

10 κρατῶν πάσης βεβαίως τῆς ϑαλάσσης. 

^O δὲ μέγιστόν ἐστιν ὧν ἐγκαλοῦσι Βρούτῳ, τὸ σω- « 

ϑέντα τῇ Καίσαρος χάριτι, καὶ σώσαντα τῶν συνεαλω- d 

κότων ὅσους ἐβούλετο, καὶ φίλον νομιζόμενον, καὶ προτι- 

μηϑέντα πολλῶν, αὐτόχειρα τοῦ σώσαντος γενέσθαι, τοῦτ᾽ 

45 00x ἄν τις εἴποι κατὰ Δίωνος. ἀλλὰ τοὐναντίον, οἰκεῖος μὲν 

ὧν Διονυσίῳ καὶ φίλος, ὥρϑου τὰ πράγματα καὶ συνδιεφύ- 

 λαττεν, ἐχπεσὼν δὲ τῆς πατρίδος, καὶ ἀδικηϑεὶς περὶ τὴν 

' γυναῖκα, καὶ τὴν οὐσίαν ἀπολέσας, ἔκ προφανοῦς εἰς πό- 

- Aeuov κατέστη νόμιμον καὶ δίκαιον. ἢ τοῦτ᾽ ἀντιστρέφει 6 

$9 πρῶτον; ὃ γὰρ εἰς ἔπαινον ὑπάρχει τοῖς ἀνδράσι μέγιστον, 

- 4j πρὸς τοὺς τυράννους ἀπέχϑεια καὶ μισοπονηρία, τοῦτ᾽ 

εἰλικρινές ἔστι τῷ Βρούτῳ καὶ καϑαρόν" ἰδίᾳ γὰρ οὐδὲν e 

- ἐγκαλῶν Καίσαρι, τῆς κοινῆς προεκινδύνευεν ἐλευϑερίας. 

ὁ δ᾽ εἰ μὴ κακῶς ἔπαϑεν αὐτός, οὐκ ἂν ἐπολέμησε" καὶ τ 

sy τοῦτο δηλοῦται ταῖς ]Π]λάτωνος ἐπιστολαῖς (8. 4. T. 8. 18), 

ἐξ ὧν δῆλός ἐστιν ὡς ἀποβληϑεὶς τῆς τυραννίδος, οὐκ 

ἀποστάς, κατέλυσε Διονύσιον. ἔτι Βροῦτον μὲν καὶ 8 

ro 

ex 

$27 cf. c. 4, 1—4 et ibi 1. 1. 

ὃ ἐβουλεύετο Anon.: ἐβούλετο χρησάμενος Q 7 εὗρεν Sol. 
14 σώσαντος Xyl.: σώματος 15 εἴπη Z 16 ὧν ΖΑΒ: om. 
LPQ et H, in quo add. post φίλος m.2 διονυσίου P! 18 προ- 
φανοῦς αἰτίας C 19 ἀντιστρέφεις Zie. $7 βρούτω Q 

Plut. II, 11 [1687] 18 
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- Πομπηΐῳ φίλον ἐποίησεν ἐχϑρὸν ὄντα, xai πολέμιον 

Καίσαρι τὸ κοινῇ συμφέρον, ὡς ἔχϑρας ὅρῳ καὶ φιλίας 

9 ἑνὶ χρώμενον τῷ δικαίῳ: Δίων δὲ πρὸς χάριν ὥρϑου 

πολλὰ Διονύσιον, ὅτ᾽ ἦν βέβαιος αὐτῷ, καὶ πρὸς ὀργὴν 

ἔ1ὸ ἀπιστηϑεὶς ἐπολέμησε. διὸ τούτῳ μὲν οὐδ᾽ οἵ φίλοι 5 

πάντες ἐπίστευσαν, ὡς μεταστήσας Διονύσιον οὐκ ἂν 

βεβαιώσαιτο τὴν ἀρχὴν αὑτῷ, πρᾳοτέρῳ τυραννίδος 

11 ὀνόματι παραγαγὼν τοὺς πολίτας" περὶ δὲ τοῦ Βρούτου 

(xal) τῶν ἐχϑρῶν Tv ἀκούειν, ὅτι μόνος τῶν ἐπὶ 
Καίσαρα συνάῤαμενιον ἕνα προὔϑετο σκοπὸν ἀπ᾽ Qoxfjcio4s 

ἄχρι τέλους, τὴν πάτριον ἀποδοῦναι “Ῥωμαίοις πολιτείαν. 11 

1011 57 (4). Ἄνευ γε μὴν τούτων ὁ πρὸς Διονύσιον ἀγὼν 

: οὐχ ὅμοιος ἦν δήπου τῷ πρὸς Καίσαρα. Διονυσίου μὲν 

γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν κατεφρόνησε τῶν συνήϑων, ἂν 
μέϑαις καὶ κύβοις καὶ γυναιξὶ τὰς πλείστας ποιουμένου 15. 

s διατριβάς" τὸ δὲ τὴν Καίσαρος κατάλυσιν εἰς νοῦν ἐμ- E 

βαλέσϑαι, xal μὴ φοβηϑῆναι τὴν δεινότητα καὶ Óóvapw | 

καὶ τύχην, οὗ καὶ τοὔνομα τοὺς Παρϑυαίων καὶ ᾿Ινδῶν 
βασιλεῖς οὐκ εἴα καϑεύδειν, ὑπερφυοῦς ἦν ψυχῆς, καὶ 

πρὸς μηϑὲν ὑφίεσϑαι φόβῳ τοῦ φρονήματος δυναμένης. 

4 διὸ τῷ μὲν ὀφϑέντι μόνον ἐν Σικελίᾳ μυριάδες οὐκ ὀλίγαι 

συνέστησαν ἐπὶ Διονύσιον. ἡ δὲ Καίσαρος δόξα καὶ 

Ὁ πεσόντος ὥρϑου τοὺς φίλους, καὶ τοὔνομα τὸν χρησά- 
μενον ἦρεν ἐκ παιδὸς ἀμηχάνου πρῶτον εὐϑὺς εἶναι 'Po- 

μαίων, ὡς ἀλεξιφάρμακον τοῦτο πρὸς τὴν ᾿Αντωνίου 

s περιαψάμενον ἔχϑραν καὶ δύναμιν. εἰ δὲ φήσει τις, ὅτι 

P. we 

8 cf. c. 8,6. 29 

1 ἐποίησεν, ἐχϑρὸν ὄντα καὶ πολέμιον Καίσαρι, τὸ x. c. per- 
peram dist. Sint. 4 ὅτι ΑΡ 6 τοῦτο P 9 καὶ add. Cor. 
11 {τὸν τὴν Zie. 14 ἂν del. Zie. 20 δυναμένης PQZL*H*: 
γενομένης L'H! 21 δί 0 τῶν μὲν P 86 περιαψάμενον L'ZH*: 
περιαψαμένων PQL*H! 
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μεγάλοις μὲν ἀγῶσιν ὁ Δίων ἐξέβαλε τὸν τύραννον, 

Καίσαρα δὲ Βροῦτος ἔκτεινε γυμνὸν καὶ ἀφύλακτον, 

αὐτὸ τοῦτο δεινότητος ἄκρας καὶ στρατηγίας ἦν ἔργον, 

ἄνδρα τοσαύτην περιβεβλημένον δύναμιν ἀφύλακτον 

s λαβεῖν καὶ γυμνόν. οὐ γὰρ ἐξαίφνης οὐδὲ μόνος ἢ σὺν 6 

ὀλίγοις ἐπιπεσὼν ἀνεῖλεν, ἀλλ᾽ ἐκ πολλοῦ συνϑεὶς τὸ 

βούλευμα, καὶ μετὰ πολλῶν ἐπιϑέμενος, ὧν οὐδεὶς ἐψεύ- 

σατ᾽ αὐτόν᾽" ἢ γὰρ εὐθὺς ἔκρινε τοὺς ἀρίστους, ἢ τῷ 

προκρῖναι τοὺς πιστευϑέντας ἀγαϑοὺς ἐποίησε. Δίων 

10 δ᾽ εἴτε κρίνας κακῶς, ἐπίστευσεν ἑαυτὸν πονηροῖς, εἴτε 

χρώμενος, ἐποίησεν ἔκ χρηστῶν πονηρούς, οὐδέτερον 

παϑεῖν ἀνδρὶ φρονίμῳ προσῆκον. ἐπιτιμᾷ δὲ καὶ Π]λάτων 

αὐτῷ, τοιούτους ἑλομένῳ φίλους 09^ ὧν ἀπώλετο. 

98 (5b). Καὶ Δίωνος μὲν τιμωρὸς οὐδεὶς ἐφάνη πεσόν- 

15 Toc ἀλλὰ Βροῦτον καὶ τῶν πολεμίων, Ἁντώνιος μὲν 
1058 ἔϑαψεν ἐνδόξως, Καῖσαρ δὲ καὶ τὰς τιμὰς ἑτήρησεν. 

ἕστηκε γὰρ χαλκοῦς ἀνδριὰς ἐν Μεδιολάνῳ τῆς ἐντὸς "AA- 

πεων l'aAevíac. τοῦτον ὕστερον ἰδὼν ὁ Καῖσαρ, εἶκο- 

γικὸν ὄντα καὶ χαριέντως εἰργασμένον, παρῆλϑεν" εἶτ᾽ ἃ 

39 ἐπιστὰς μετὰ μικρὸν ἀκροωμένων πολλῶν τοὺς ἄρχοντας 

ἐκάλει, φάσκων ἔκσπονδον αὐτῶν τὴν πόλιν εἰληφέναι, 

πολέμιον ἔχουσαν παρ᾽ αὑτῇ. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὡς 

εἰκὸς ἠρνοῦντο, καὶ τίνα λέγοι διαποροῦντες, εἰς ἀλλήλους 

ἀπ’ 6 

o» 

t, 

e 

1 ἐξέβαλλε P 8 ἦν ἔργον ἄκρ. w. στρ. 4 ἦν ἄ. x. 6. 
y. Ζ 6. 6 ἢ συνελεῖν ὀλίγοις L'H! 6 ἀνεῖλεν om. 

L'H! 7.8 &sóceaT ἂν αὐτόν Z 8 τῷ] τὸ P — 9 πιστευ- 
ϑέντας Cor.: πιστεύσαντας 11 ἐκ πονηροὺς, sed πονηροὺς 
erasit et in eo spatio χρηστῶν scr. ut nunc πονηρούς desit, P 
11 χρώμενος (κακῶς) Si non addendum, certe subaudiendum 
Zie. 12 προσῆκεν QZ Πλάτων] intercidisse hunc locum in 
epistulis traditis censet Sol; immo Plut. dormitaverit loci de 
Callippo ep.7 non satis memor 17 γὰρ Zie.: δὲ «αὐτοῦ» 
χαλκοῦς Zie. [ἀνδριὰς] Kronenberg cl. c. 1,1 mor. i70e 19 χα- 
ρίεντα P 

165" 
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ἀπέβλεψαν. ὡς δ᾽ ἐπιστρέψας ὃ Καῖσαρ πρὸς τὸν ἀνδριάντα, 

καὶ συναγαγὼν τὸ πρόσωπον, ,üAÀ οὐχ οὗτος ἔφη 

πολέμιος ὧν ἡμέτερος ἑνταῦϑ᾽ ἕστηκεν; ἔτι μᾶλλον 
4 καταπλαγέντες ἐσιώπησαν. ὃ δὲ μειδιάσας ἑἔπήνεσέ 

τοὺς Γαλάτας, ὡς τοῖς φίλοις καὶ παρὰ τὰς τύχας De-s 

βαίους ὄντας, καὶ τὸν ἀηδόνες κατὰ χώραν μένειν 

ἐκέλευσεν. 

9 οὐχ om. α οὕτως P 8 ὧν ἡμέτερος] ὡς ἡμέρας P 
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Ἐμοὶ [μὲν] τῆς τῶν βίων ἅψασϑαι μὲν γραφῆς συνέβη 
δι᾽ ἑτέρους, ἐπιμένειν δὲ καὶ φιλοχωρεῖν ἤδη καὶ δι’ ἐμαυ- 

τόν, ὥσπερ ἐν ἐσόπτρῳ τῇ ἱστορίᾳ πειρώμενον ἁμῶς γέ 

5 πως κοσμεῖν καὶ ἀφομοιοῦν πρὸς τὰς ἐκείνων ἀρετὰς τὸν ἃ 

βίον. οὐδὲν γὰρ ἀλλ᾽ ἢ συνδιαιτήσει καὶ συμβιώσει τὸ 5 
γινόμενον ἔοικεν, ὅταν ὥσπερ ἐπιξενούμενον ἕκαστον 

αὐτῶν ἐν μέρει διὰ τῆς ἱστορίας ὑποδεχόμενοι καὶ παρα- 

λαμβάνοντες ἀναϑεωρῶμεν “ὅσσος ἔην οἷός τε (Hom. 
10 Il. 24, 630), τὰ κυριώτατα καὶ κάλλιστα πρὸς γνῶσιν 

ἀπὸ τῶν πράξεων λαμβάνοντες. ) 

φεῦ φεῦ, τί τούτου χάρμα μεῖζον ἂν λάβοις (Soph. fr. 579) 5 

(xal) πρὸς ἐπανόρϑωσιν ἠϑῶν ἐνεργότερον; Δημόκριτος 4 

μὲν γὰρ εὔχεσϑαί φησι δεῖν, ὅπως εὐλόγχων εἰδώλων 

15 τυγχάνωμεν, καὶ τὰ σύμφυλα καὶ [τὰ] χρηστὰ μᾶλλον 

ἡμῖν ἐκ τοῦ περιέχοντος ἢ τὰ φαῦλα καὶ [τὰ] σκαιὰ συμ-᾿ 
φέρηται, λόγον οὔτ᾽ ἀληϑῆ καὶ πρὸς ἀπεράντους ἐκφέ- e 

ροντα δεισιδαιμονίας eic φιλοσοφίαν καταβάλλων" ἡμεῖς 5 

Codices: A (— L cum apographis ADIunt.)); K; P; Q(— CBM 
aut omnes aut plures); Z (— F*M*) 

18 cf. Diels, Vorsokr. 55 B 166 

Inseribunt αἱμίλιος vel αἱμίλιος παῦλος. Aemilii vita in om- 
nibus codicibus antecedit vitam Timoleontis, quem ordinem te- 
mere invertit Aldina quaeque secutae sunt editiones, cf. Ziegler, 
Überlieferungsgesch. 29 sqq. 2 μὲν del. K Steph. μὲν om. 
QF* AE οὐδενὶ Br. 7 ἕκαστος L'PQF* 9 0cog KQZ 
12 χάρμα om. Q 18 καὶ add. Sch. ἢ Bekk. 18 τὰ del. P 
16 τὰ del. A 

BT. Plut. vit, II, 12 [1088] 19 
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δὲ τῇ περὶ τὴν ἱστορίαν διατριβῇ καὶ τῆς γραφῆς τῇ συνη- 

ϑείᾳ παρασκευάζομεν ἑαυτούς, τὰς τῶν ἀρίστων καὶ δο- 

κιμωτάτων μνήμας ὑποδεχομένους ἀεὶ ταῖς ψυχαῖς, εἴ τι 

φαῦλον ἢ κακόηϑες ἢ ἀγεννὲς αἱ τῶν συνόντων ἐξ ἀνάγκης. | 

ὁμιλίαι προσβάλλουσιν, ἐκκρούειν καὶ διωϑεῖσϑαι, πρὸς s 

τὰ κάλλιστα τῶν παραδειγμάτων ἵλεω καὶ πρᾳεῖαν ἀπο- 

e στρέφοντες τὴν διάνοιαν. ὧν ἐν τῷ παρόντι προκεχειρί- 

σμεϑά σοι τὸν Τιμολέοντος τοῦ Κορινϑίου καὶ τὸν Αἰμιλίου — 

Παύλου βίον, ἀνδρῶν οὐ μόνον ταῖς αἱρέσεσιν, ἀλλὰ καὶ 

[ταῖς τύχαις ἀγαϑαῖς ὁμοίως κεχρημένων ἐπὶ τὰ πράγ- 1 

ματα, καὶ διαμφισβήτησιν παρεξόντων, πότερον εὖπο- 58. 

τμίᾳ μᾶλλον ἢ φρονήσει τὰ μέγιστα τῶν πεπραγμένων 

κατώρϑωσαν. 

2. Τὸν Αἰμιλίων οἶκον ἐν Ρώμῃ τῶν εὐπατριδῶν γε- 278 

γονέναι καὶ παλαιῶν οἱ πλεῖστοι συγγραφεῖς ὁμολογοῦ- 15. 

956 σιν. ὅτι δ᾽ ὁ πρῶτος αὐτῶν καὶ τῷ γένει τὴν ἐπωνυμίαν — 
ἀπολιπὼν Má ue) oxoc ἦν, Πυϑαγόρου παῖς τοῦ σοφοῦ, δι᾽ 

αἱμυλίαν λόγου καὶ χάριν Αἰμίλιος προσαγορευϑείς, εἶ- 

ρήκασιν ἔνιοι τῶν Πυϑαγόρᾳ τὴν Νομᾶ τοῦ βασιλέως 

s παίδευσιν ἀναϑέντων. οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν εἰς δόξαν 408 

ἀπὸ τῆς οἰκίας ταύτης προελϑόντων δι’ ἀρετὴν ἣν ἐζή- 

a 215 Aca» εὐτύχησαν, Λευκίου δὲ Παύλου τὸ περὶ Κάννας 

ἀτύχημα τήν τε φρόνησιν ἅμα καὶ τὴν ἀνδρείαν ἔδειξεν. 

« ὡς γὰρ οὖκ ἔπεισε τὸν συνάρχοντα κωλύων μάχεσθαι, 
τοῦ μὲν ἀγῶνος ἄκων μετέσχεν αὐτῷ, τῆς δὲ φυγῆς οὐκ 

16 cf. Plut. Numa 1,3. 8,19 et ibi 1. 1. 

6 ἀποστρέφοντας K ἐπιστρέφοντες Zie. 8 inter αἰμιλίου et αἱ- 
μιλίου et αἱμυλίου vacillant codd. et deincepf 10 τύχαις K: 
ψυχαῖς 16 ὁμωνυμίαν ZO — 17 Μάμερκος Xy.: μάρκος 18 αἷ- 
μιλίαν P 21 προελϑ,, ἀρετὴν ἐξήλωσαν εὐτυχήσαντες vel προ- 
ελϑ. δι᾿ ἀρ. ἐξ. τυχήσαντες αᾳ δι᾽ ἣν ἐζήλωσαν ἀρετὴν Zie. 
98 ἀνδρίαν QZ, item p. 269, 14 
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ἐκοινώνησεν, ἀλλὰ τοῦ συνάψαντος τὸν κίνδυνον &yxa- b 

ταλιπόντος, αὐτὸς ἑστὼς καὶ μαχόμενος τοῖς πολεμίοις 

ἐτελεύτησε. 
Τούτου ϑυγάτηρ μὲν Αἰμιλία Σκιπίωνι τῷ μεγάλῳ 5 

s συνῴκησεν, υἱὸς δὲ Παῦλος Αἰμίλιος, περὶ οὗ τάδε γρά- 

φεται, γεγονὼς àv ἡλικίᾳ κατὰ καιρὸν ἀνθοῦντα δόξαις 

καὶ ἀρεταῖς ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν καὶ μεγίστων, διέλαμ- 

ψεν οὐ ταὐτὰ τοῖς εὐδοκιμοῦσι τότε νέοις ἐπιτηδεύματα 

ζηλώσας, οὐδὲ τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς πορευϑείς. 

10 οὔτε γὰρ λόγον ἤσκει περὶ δίκας, ἀσπασμούς τε καὶ 6 

δεξιώσεις καὶ φιλοφροσύνας, αἷς ὑποτρέχοντες οἱ πολλοὶ 

τὸν δῆμον ἐκτῶντο, ϑεραπευτικοὶ καὶ σπουδαῖοι γενόμε- 

voi, παντάπασιν ἐξέλιπε, πρὸς οὐδέτερον ἀφυῶς ἔχων, ς 

ὡς δ᾽ ἑκατέρου κρείττονα τὴν ἀπ᾽ ἀνδρείας καὶ δικαιοσύ- 

15 γῆς καὶ πίστεως δόξαν αὑτῷ περιποιούμενος, [οἷς] εὐϑὺς 
διέφερε τῶν xaÜ' ἡλικίαν. ὃ. πρώτην γοῦν τῶν ἐπιφανῶν a. 198 

ἀρχῶν ἀγορανομίαν μετελϑών, προεκρίϑη δεκαδυεῖν ἀν- 

δρῶν συναπογραψαμένων, otc ὕστερον ἅπαντας ὑπατεῦ- 

σαι λέγουσι. γενόμενος δ᾽ ἱερεὺς τῶν αὐγούρων προσ- 3 

80 ἀγορευομένων, οὗς τῆς ἀπ᾽ ὀρνίϑων καὶ διοσημειῶν ἀπο- 
δεικνύουσι Ρωμαῖοι μαντικῆς ἐπισκόπους καὶ φύλακας, 

οὕτω προσέσχε τοῖς πατρῴοις ἔϑεσι, καὶ κατενόησε τὴν 

τῶν παλαιῶν περὶ τὸ ϑεῖον εὐλάβειαν, ὥστε τιμήν τινα sd 

δοκοῦσαν εἶναι καὶ ζηλουμένην ἄλλως ἕνεκα δόξης τὴν 

80 ἱερωσύνην τῶν ἀκροτάτων μίαν ἀποφῆναι τεχνῶν, καὶ 

4 Polyb. 31, 26, 1. 3 Liv. 38, 57, 6 Val. Max. 6, 7,1 16 CIL 
I p.289 Liv. 35, 10,11. 39,56,4 19 CIL I p. 278 

4 σκηπίωνι K!QZL! 6 συνωκίσϑη QZ 12. 13. λεγόμενοι 
Cor. 18 ἐξέλειπε L'!P 14 ὡς οὐδ᾽ ἐκατέρου L! 18 οἷς 
del. Zie. 17 δυοῖν PQ 32 πατρίοις K. — 98 τεχνῶν] om. P 
ἀρχὴν Q 

19* 
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μαρτυρῆσαι τοῖς φιλοσόφοις ὅσοι τὴν εὐσέβειαν ὡρίσαντο — 

4 ϑεραπείας ϑεῶν ἐπιστήμην εἶναι. πάντα γὰρ ἐδρᾶτο uev as. 
ἐμπειρίας ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ σπουδῆς, quo τῶν ἄλλων ᾿ 

᾿ ἄγοντος ὅτε γίγνοιτο πρὸς τούτῳ, καὶ παραλείποντος 

οὐδὲν οὐδὲ καινοτομοῦντος, ἀλλὰ καὶ τοῖς συνιερεῦσιν s 

ἀεὶ καὶ περὶ τῶν μικρῶν διαφερομένου, καὶ διδάσκοντος, | 

ὡς εἰ τὸ ϑεῖον εὔκολόν τις ἡγεῖται καὶ ἀμεμφὲς εἶναι τῶν — 

ἀμελειῶν, ἀλλὰ τῇ γε πόλει χαλεπὸν ἡ περὶ ταῦτα συγ- 

e5 γνώμη καὶ παρόρασις" οὐδεὶς γὰρ ἐξ ἀρχῆς εὐϑὺς μεγάλῳ 

παρανομήματι κινεῖ πολιτείαν, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν μει- 

ζόνων φρουρὰν καταλύουσιν οἱ προϊέμενοι τὴν ὃν τοῖς 

e μικροῖς ἀκρίβειαν. ὅμοιον δὲ καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἐϑῶν 

τε καὶ πατρίων ἐξεταστὴν καὶ φύλακα παρεῖχεν ἑαυτόν, 

οὗ δημαγωγῶν ἐν τῷ στρατηγεῖν, οὐδ᾽ ὥσπερ οἱ πλεῖστοι 

τότε δευτέρας ἀρχὰς ταῖς πρώταις μνώμενος διὰ τοῦ 

τ χαρίζεσϑαι καὶ πρᾷος εἶναι τοῖς ἀρχομένοις, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

ἱερεὺς ἄλλων) ὀργίων δεινῶν τῶν περὶ τὰς στρατείας 

ἐϑῶν ἐξηγούμενος ἕκαστα, καὶ φοβερὸς ὧν τοῖς ἀπει- 

f ϑοῦσι καὶ παραβαίνουσιν, ὥρϑου τὴν πατρίδα, μικροῦ δεῖν 

πάρεργον ἡγούμενος τὸ νικᾶν τοὺς πολεμίους τοῦ παι- 

δεύειν τοὺς πολίτας. 

-4. Συστάντος δὲ τοῦ πρὸς ᾿Αντίοχον τὸν μέγαν πο- 

. λέμου τοῖς Ρωμαίοις, καὶ τῶν ἡγεμονικωτάτων ἀνδρῶν 

τετραμμένων πρὸς ἐκεῖνον, ἄλλος ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἐνέστη 

1 cf. [Plat.] def. 413a 12 cf. c. 13, 7 et ibi 1.1. 

8 ἐμπορίας P 4 γίνοιτο P τοῦτο QZ 6 καὶ om. 
L'EPQZ ἱερεῦσιν Z 6 μικρῶν ἀεὶ Z 7 τὸ om. L! 
ἡγεῖται om. L! 8 ἀλλὰ QZ et fort. 1.1: εἰς v' ἄλλα KPL? γε 
om.L'KP ἡ] ἦν Ρ 12.18 ἐθῶν ἐξεταστήν τε καὶ τῶν πα- 
τρίων μος vel στρατ. τε καὶ πατρ. ἐθῶν Zie. 1 διὰ τὸ P 
17 ἄλλων del. Zie. ἀτεχνῶς Laíte στρατείας Aldina: ϑυσίας 
18 ἑκάστω QF^ 4 ἐνέστη Zie.: ἀνέστη 
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πόλεμος, ἐν ᾿Ιβηρίᾳ κινημάτων μεγάλων γενομένων. ἐπὲ 5 

τοῦτον ὁ Αἰμίλιος ἐξεπέμφϑη στρατηγός, οὐχ ἕξ ἔχων α. 191 

πελέκεις, ὅσους ἔχουσιν oi στρατηγοῦντες, ἀλλὰ προσλα- 

βὼν ἑτέρους τοσούτους, ὥστε τῆς ἀρχῆς ὑπατικὸν γενέ- 

s σϑαι τὸ ἀξίωμα. μάχῃ μὲν οὖν δὶς ἐκ παρατάξεως ἐνί- 651 

κησε τοὺς βαρβάρους, περὶ τρισμυρίους ἀνελών .---- καὶ δοκεῖ 

τὸ κατόρϑωμα τῆς στρατηγίας περιφανῶς γενέσϑαι, χω- 

οίων εὐφυΐᾳ καὶ ποταμοῦ τινος διαβάσει ῥᾳστώνην πα- 

ρασχόντος αὐτοῦ πρὸς τὸ νίκημα τοῖς στρατιώταις —, πό- 

49 8 λεὶς δὲ πεντήκοντα καὶ διακοσίας ἐχειρώσατο, δεξαμένας 

11 αὐτὸν ἑκουσίως. εἰρήνῃ δὲ καὶ πίστει συνηρμοσμένην àzo- 4 

λιπὼν τὴν ἐπαρχίαν, eic “Ρώμην ἐπανῆλϑεν, οὐδὲ δραχμῇ 

μιᾷ γεγονὼς εὐπορώτερος ἀπὸ τῆς στρατείας. ἦν δὲ καὶ ὅ 

περὶ τἄλλα χρηματιστὴς ἀργότερος, εὐδάπανος δὲ καὶ 

15 ἀφειδὴς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων" οὐ πολλὰ δ᾽ ἦν, ἀλλὰ καὶ b 

φερνῆς ὀφειλομένης τῇ γυναικὶ μετὰ τὸν ϑάνατον αὐτοῦ 

γλίσχρως ἐξήρκεσεν. 

9. Ἔγημε δὲ Παπιρίαν, ávógóc ὑπατικοῦ Μάσωνος 

ϑυγατέρα, καὶ χρόνον συνοικήσας πολύν, ἀφῆκε τὸν γά- 

30 μον, καίπερ ἐξ αὐτῆς καλλιτεκνότατος γενόμενος " αὕτη 

γὰρ ἦν ἡ τὸν κλεινότατον αὐτῷ Σκιπίωνα τεκοῦσα καὶ 

Μάξιμον Φάβιον. αἰτία δὲ γεγραμμένη τῆς διαστάσεως 

οὐκ ἦλϑεν εἰς ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ἔοικεν ἀληϑής τις εἶναι λόγος 

περὶ γάμου λύσεως λεγόμενος, ὡς ἀνὴρ ᾿Ιωμαῖος ἀπε- 

45 πέμπετο γυναῖκα, τῶν δὲ φίλων νουϑετούντων αὐτόν, 

t5 

1 CIL I p.289 I? p.501 (— II 5041) Liv. 35, 24, 6. 37,2, 11. 46, 
1.8. 57,5. 6. 58,5 

1 γενομένων € Cor.: γινομένων ἃ οἵους P 6 vovg μυ- 
ρίους ZC 7; περιφανὲς μὲν K [10 δεξαμέναις L'PZ 11 ἐν 
εἰρήνῃ PQZ 13 ἀπὸ €: ὑπὸ cet. 18 παπυρίαν A μάσωνος 
L'K: μάσσωνος P μνάσωνος QZL! 90 καλλιτεκνώτατος L'P 
21 σχηπίωνα PQZL?, item p. 272, 15. 16 94 γενόμενος: corr. Zie. 
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s ,00yi σώφρων; οὐκ εὔμορφος ;; οὐχὶ παιδοποιός ;'^ προ- 
e τείνας τὸ ὑπόδημα (κάλτιον αὐτὸ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν), εἷ- 

πεν" ,,00x εὐπρεπὴς οὗτος; οὐ νεουργής; ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 

εἰδείη τις ὑμῶν, xa0' ὅ τι ϑλίβεται μέρος οὑμὸς πούς." 

4 τῷ γὰρ ὄντι μεγάλαι μὲν ἁμαρτίαι (xai? ἀναπεπταμέναι 5 
γυναῖκας ἀνδρῶν Ἷ ἄλλας ἀπήλλαξαν, τὰ δ᾽ ἔκ τινος ἀηδίας 

καὶ δυσαρμοστίας ἠϑῶν μικρὰ καὶ πυκνὰ προσχρούσματα, 

λανϑάνοντα τοὺς ἄλλους, ἀπεργάζεται τὰς ἀνηκέστους ὃν 

ταῖς συμβιώσεσιν ἀλλοτριότητας. ὁ δ᾽ οὖν Αἰμίλιος 

ἀπαλλαγεὶς τῆς Παπιρίας ἑτέραν ἠγάγετο" καὶ δύο παῖ- 10 
δας ἄρρενας τεκούσης, τούτους μὲν ἐπὶ τῆς οἴκίας εἶχε, 

τοὺς δὲ προτέρους εἰσεποίησεν οἴκοις τοῖς μεγίστοις καὶ 

ἃ γένεσι τοῖς ἐπιφανεστάτοις, τὸν μὲν πρεσβύτερον τῷ Ma- 

ξίμου Φαβίου τοῦ πεντάκις ὑπατεύσαντος, τὸν δὲ νεώ- 

τερον Ἀφρικανοῦ Σκιπίωνος υἱὸς ἀνεψιὸν ὄντα ϑέμενος, ss 

e Σκιπίωνα προσηγόρευσε. τῶν δὲ ϑυγατέρων τῶν Αἰμι- 5.5 

λίου τὴν μὲν ὃ Κάτωνος υἱὸς ἔγημε, τὴν δ᾽ Αἴλιος Tov- 

βέρων, ἀνὴρ ἄριστος καὶ μεγαλοπρεπέστατα “Ῥωμαίων 

: πενίᾳ χρησάμενος. ἦσαν γὰρ ἑκκαίδεκα συγγενεῖς, Αἴλιοι 

πάντες" οἰκίδιον δὲ πάνυ μικρὸν [ἦν] αὐτοῖς καὶ χωρίδιον so 
ὃν ἤρκει πᾶσι, μίαν ἑστίαν νέμουσι μετὰ παίδων πολλῶν 

a καὶ γυναικῶν. ἐν αἷς καὶ ἡ Αἰμιλίου τοῦδε ϑυγάτηρ ἦν, 

e δὶς ὑπατεύσαντος καὶ δὶς ϑριαμβεύσαντος, οὐκ αἰσχυ- 

17 Plut. Cat. mai. 20, 12. 24,2; — Cic. p. Mur. 76 rep. 1, 14. 
31 Brut. 117 de or. 2, 341. cf. Plin. n. h. 33, 142 Val. Max. 4, 3, 7; 
infra c. 28, 12 

6 καὶ add. Sint. 6 ἄλλας] πολλὰς Sauppe ὀλίγας Madvig 
οὐ πολλὰς Zie. σπανίως Latte (οὐκ ἀπήλλαξαν Cor. τὰ 1, 
Br: τὰξῤξλη 1 προσχρούματα QZ 9 otro δ᾽ οὖν PQZL* 18 τῷ 
Rei: ἀπὸ 15 υἱὸς — προσ(ηγόρευσε) om. P 16 τῶν" om. P 
17.18 τουβέρτων : corr. Steph. 18 μεγαλοπρεπέστατος QZ 19 αἰἴο- 
io, Q — 20 σμικρὸν ZO ἦν del.Zie. (ὃ ἦν Rei. [ἦν αὐτοῖς] Li.) 
χωρίον A 
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γομένη τὴν πενίαν τοῦ ἀνδρός, ἀλλὰ ϑαυμάζουσα τὴν 

ἀρετὴν δι’ ἣν πένης ἦν. oi δὲ νῦν ἀδελφοὶ καὶ συγγενεῖς, 9 

ἂν μὴ κλίμασι καὶ ποταμοῖς καὶ διατειχίσμασιν ὁρίσωσι 

' τὰ κοινά, καὶ πολλὴν εὐρυχωρίαν ἔν μέσῳ λάβωσιν ἀπ᾽ 

5 ἀλλήλων, οὐ παύονται διαφερόμενοι. ταῦτα μὲν οὖν ἣ τὸ 

ἱστορία λογίζεσϑαι καὶ παρεπισκοπεῖν δίδωσι τοῖς σῴ- 

ζεσϑαι βουλομένοις. 

6. Ὃ δ᾽ Αἰμίλιος ὕπατος ἀποδειχϑεὶς ἐστράτευσεν &ni a. 1821 

τοὺς παραλπίους Λίγυας, oüc ἔνιοι καὶ Avyvatívovc ὄνο- 

10 μάζουσι, μάχιμον καὶ ϑυμοειδὲς ἔϑνος, ἐμπείρως δὲ 

πολεμεῖν διδασκόμενον ὑπὸ “Ῥωμαίων διὰ τὴν γειτνίασιν. 

τὰ γὰρ ἔσχατα τῆς ᾿Ιταλίας καὶ καταλήγοντα πρὸς τὰς 9 

Ἄλπεις αὐτῶν τε τῶν Ἄλπεων τὰ κλυζόμενα τῷ Too- 

ρηνικῷ πελάγει καὶ πρὸς τὴν Λιβύην ἀνταίροντα νέμον- 

1 ται, μεμειγμένοι Γαλάταις καὶ τοῖς παραλίοις ᾿Ιβήρων. 
τότε δὲ καὶ τῆς ϑαλάσσης ἁψάμενοι, σκάφεσι πειρατικοῖς s 

ἀφῃροῦντο καὶ περιέκοπτον τὰς ἐμπορίας, ἄχοι στηλῶν 

Ἡρακλείων ἀναπλέοντες. ἐπιόντος οὖν τοῦ Αἰμιλίου, TE- 4 

τρακισμύριοι γενόμενοι τὸ πλῆϑος ὑπέστησαν" ὁ δὲ τοὺς 

s) σύμπαντας ὀκτακισχιλίους ἔχων, πενταπλασίοις οὖσιν 

αὐτοῖς συνέβαλε, καὶ τρεψάμενος καὶ κατακλείσας εἰς τὰ 

τείχη, διέδωκε λόγον φιλάνϑρωπον καὶ συμβατικόν" οὐ $9258 

γὰρ ἦν βουλομένοις τοῖς Ρωμαίοις παντάπασιν ἐκκόψαι 

τὸ Λιγύων ἔϑνος, ὥσπερ ἕρκος ἢ πρόβολον ἐμποδὼν κεί- 
- 44 8 μέγον τοῖς [αλατικοῖς κινήμασιν, ἐπαιωρουμένοις ἀεὶ περὶ 

945 τὴν ᾿Ιταλίαν. πιστεύσαντες οὖν τῷ Αἰμιλίῳ τάς τε ναῦςς 

8 CIL I p. 278. 289 fast. Cop. a. 072 Liv. 40, 1, 1. 16, 4. 25—28 
de vir. ill. 56,1 

2 δι᾽ ἧς L'P 6 παύσονται Z 6 παρασκοπεῖν PQZ 
11 διδασκόμενοι L' 18,14 τυρηννικῶ K τυραννικῶ L' — 26 περὶ 
om. L'!Q 
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«. 1821 καὶ τὰς πόλεις ἐνεχείρισαν. ὁ δὲ τὰς μὲν πόλεις οὐδὲν 

7 

bs 

9 

ἀδικήσας, ἢ μόνον τὰ τείχη περιελών, ἀπέδωκε, τὰς δὲ 

ναῦς ἁπάσας ἀφείλετο, καὶ πλοῖον οὐδὲν αὐτοῖς τρισκάλ- 

μου μεῖζον ἀπέλιπε" τοὺς δ᾽ ἡλωκότας ὑπ᾽ αὐτῶν κατὰ 

γῆν ἢ κατὰ ϑάλατταν ἀνεσώσατο πολλοὺς καὶ ξένους καὶ. 

“Ρωμαίους εὑρεϑέντας. ἐκείνη μὲν οὖν ἡ ὑπατεία τὰς ci- 

onuévac πράξεις ἐπιφανεῖς ἔσχεν. 

Ὕστερον δὲ πολλάκις ποιήσας φανερὸν αὑτὸν αὖϑις 

ὑπατεῦσαι βουλόμενον, καί ποτε καὶ παραγγείλας, ὡς 

ἀπέτυχε καὶ παρώφϑη, τὸ λοιπὸν ἡσυχίαν εἶχε, τῶν 

ἱερῶν ἐπιμελούμενος, καὶ τοὺς παῖδας ἀσκῶν τὴν μὲν 

ἐπιχώριον παιδείαν καὶ πάτριον ὥσπερ αὐτὸς ἤσκητο, τὴν 

δ᾽ Ἑλληνικὴν φιλοτιμότερον. οὐ γὰρ μόνον γραμματικοὶ 

καὶ σοφισταὶ καὶ ῥήτορες, ἀλλὰ καὶ πλάσται καὶ ζωγρά- 

φοι καὶ πώλων καὶ σκυλάκων ἐπιστάται καὶ διδάσκαλοι 

10 ϑήρας Ἕλληνες ἦσαν περὶ τοὺς νεανίσκους. ὁ δὲ πατήρ, 

[V 

2 

εἶ μή τι δημόσιον ἐμποδὼν εἴη, παρῆν ἀεὶ μελετῶσι xai 

γυμναζομένοις, φιλοτεκνότατος Ῥωμαίων γενόμενος. 

ἢ. Τῶν δὲ δημοσίων πράξεων καιρὸς ἦν ἐκεῖνος τότε, 

καϑ' ὃν Περσεῖ τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ πολεμοῦντες, 

ἐν αἰτίαις τοὺς στρατηγοὺς εἶχον, ὡς Óv ἀπειρίαν καὶ 

ἀτολμίαν αἰσχρῶς καὶ καταγελάστως τοῖς πράγμασι χρω- 

μένους, καὶ πάσχοντας κακῶς μᾶλλον ἢ ποιοῦντας. ἄρτι 

μὲν γὰρ "Avríoyov τὸν ἐπικληϑέντα μέγαν εἴξαντα τῆς 

ἄλλης Ασίας ὑπὲρ τὸν Ταῦρον ἐκβαλόντες καὶ κατακλεί- 

σαντες εἰς Συρίαν, ἐπὶ μυρίοις καὶ πεντακισχιλίοις τα- 

λάντοις ἀγαπήσαντα τὰς διαλύσεις, ὀλίγῳ δὲ πρόσϑεν ἐν 

8 πλοῖα οὐϑὲν L' 8.4 τρισκάλμου] τριμου L* 4 óz αὐ- 
τῶν Anon.: ὑπὸ τῶν ὅ καὶ om.Z 10 εἶχε] ἦγε C 11 ἐπι- 
μελόμενος Ρ 14 καὶ K: om. cet. 16 ξλληνες ἦσαν Κ: ἑλεῖν 
ἔσησαν γ6] ἔστησαν 88 πάσχοντας.... ποιοῦντας ΚΟ: πάσχον- 
τες... ποιοῦντες 95 Ἀσίας] αἰτίας L'P 

0 



AIMIAIOZ 6,6—8,4 Ὁ 

Θεσσαλίᾳ συντρίψαντες Φίλιππον, καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀπὸ 

Μακεδόνων ἐλευϑερώσαντες, ᾧ τε βασιλεὺς οὐδεὶς πα- 

ραβλητὸς (mv) εἰς τόλμαν ἢ δύναμιν, ᾿Αννίβαν καταπο- à 

λεμήσαντες, οὐκ ἀνεκτὸν ἡγοῦντο ]]ερσεῖ καϑάπερ ἀντι- 

45 Βπάλῳ τῆς Ῥώμης ἴσον φερόμενοι συμπεπλέχϑαι, πολὺν ἤδη 

ὁ χρόνον ἀπὸ τῶν λειψάνων τῆς πατρῴας ἥττης πολε- 

μοῦντι πρὸς αὐτούς, ἀγνοοῦντες ὅτι πολλῷ τὴν Maxe- 

δόνων δύναμιν ἡττηϑεὶς Φίλιππος ἐρρωμενεστέραν καὶ 

μαχιμωτέραν ἐποίησε. περὶ ὧν δίειμι βραχέως ἄνωϑεν 

10 ἀρξάμενος. 
8, "Avríyovoc μέγιστον δυνηϑεὶς τῶν ᾿Αλεξάνδρου δια- 

δόχων καὶ στρατηγῶν, κτησάμενος ἑαυτῷ καὶ γένει 

τὴν τοῦ βασιλέως προσηγορίαν, υἱὸν ἔσχε Δημήτριον, 

οὗ παῖς ᾿Αντίγονος ἦν ὃ Γονατᾶς ἐπονομασϑείς" τού- 5 

1 τοῦ δὲ Δημήτριος, ὃς αὐτός τε βασιλεύσας χρόνον obe 

πολύν, υἱόν τε παῖδα τὴν ἡλικίαν ἀπολιπὼν Φίλιππον, α. 229 

ἐτελεύτησε. δείσαντες δὲ τὴν ἀναρχίαν oi πρῶτοι Μακε- s 

δόνων, ᾿Αντίγονον ἐπάγονται, τοῦ τεϑνηκότος ἀνεψιὸν 

ὄντα, καὶ συνοικίσαντες αὐτῷ τὴν μητέρα τοῦ Φιλίππου, 

20 πρῶτον μὲν ἐπίτροπον καὶ στρατηγόν, εἶτα πειρώμενοι 
μετρίου καὶ κοινωφελοῦς, βασιλέα προσηγόρευσαν᾽ ἔπε- 

κλήϑη δὲ Δώσων, ὡς ἐπαγγελτικός, οὐ τελεσιουργὸς δὲ 

τῶν ὑποσχέσεων. μετὰ τοῦτον βασιλεύσας ὁ Φίλιππος ἤν- ἃ T 

ϑησεν ἐν τοῖς μάλιστα τῶν βασιλέων ἔτι μειράκιον ὥν, καὶ 

45 δόξαν ἔσχεν ὡς ἀναστήσων Μακεδονίαν εἰς τὸ παλαιὸν 

e» 

νι 

7 Polyb. 32, 18,10. 28,9, 6. 25,3,10 Diod. 29,16 Iustin. 32, 
3, 4. 33,1,3 

2 ὥστε P 8 ἦν add. Zie. (δύναμιν (ἦν) Rei.) 8 δύναμιν 
om. 8 11 ἀντίοχος α (05 μέγιστον... {καὶ κτησάμενος 
Herw. 14 ἐπικληϑεὶς Καὶ 16 Φίλιππον om.Z 17.18 τῶν 
μακεδόνων Z 19 συνοικήσαντες ΑΔ τοῦ om.K 22 ἐπαγ- 
γελτικὸς μὲνΖ δὲ del.Li. 98 ὁ om.Z 896 ἀναστήσει: corr. Rei. 
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ἀξίωμα, καὶ μόνος ἐπὶ πάντας ἤδη τὴν "Pouaov óóva- 
α.197 5 μὲν αἰρομένην καϑέξων. ἡττηϑεὶς δὲ μεγάλῃ μάχῃ περὶ 

Σκοτοῦσσαν ὑπὸ Τίτου Φλαμινίνου, τότε μὲν ἔπτηξε, καὶ 

πάντα τὰ xaÜ' ἑαυτὸν ἐπέτρεψε 'Poyaíow, καὶ τυχὼν 

6 ἐπιτιμήσεως μετρίας ἠγάπησεν. ὕστερον δὲ βαρέως φέ- ὁ 

ρων, καὶ τὸ βασιλεύειν χάριτι Ρωμαίων ἡγούμενος 
289 αἰχμαλώτου τρυφὴν ἀγαπῶντος εἶναι μᾶλλον ἢ φρόνημα 

καὶ ϑυμὸν ἔχοντος ἀνδρός, ἐπεῖχε τῷ πολέμῳ τὴν γνώμην, 

τ καὶ συνετάττετο λάϑρα καὶ πανούργως. τῶν γὰρ πόλεων 

τὰς ἐνοδίους καὶ παραϑαλαττίους ἀσϑενεῖς γενομένας 10 

περιορῶν καὶ ὑπερήμους, ὡς καταφρονεῖσθαι, πολλὴν 

ἄνω συνῆγε δύναμιν, καὶ và μεσόγεια χωρία καὶ φρούρια 46 5 

καὶ πόλεις ὅπλων καὶ χρημάτων πολλῶν καὶ σωμάτων 

ἀκμαζόντων ἐμπεπληκώς, ἐσωμάσκει τὸν πόλεμον καὶ 

gs συνεῖχεν ὥσπερ ἐγκεκρυμμένον ἀδήλως. ὅπλων μὲν γὰρ 15 

ἀργούντων ἀπέκειντο τρεῖς μυριάδες, ὀκτακόσιαι δὲ σί- 

του μεδίμνων ἦσαν ἐγκατῳκοδομημένου τοῖς τείχεσι, 

b χρημάτων δὲ πλῆϑος ὅσον ἤρκει μισϑοφόρους ἔτη δέκα 

9 μυρίους τρέφειν προπολεμοῦντας τῆς χώρας. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος 

μὲν οὐκ ἔφϑη ταῦτα κινῆσαι καὶ προαγαγεῖν εἰς ἔργον, so 

a 179 ὑπὸ λύπης καὶ δυσϑυμίας προέμενος τὸν βίον" ἔγνω γὰρ 

ἀδίκως τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν Δημήτριον ἔκ διαβολῆς τοῦ 

χείρονος ἀνῃρηκώς. 
ι. ὋὉ δ᾽ ὑπολειπόμενος υἱὸς αὐτοῦ Περσεὺς ἅμα τῇ βα- 

σιλείᾳ διεδέξατο τὴν πρὸς Ῥωμαίους ἔχϑραν, οὐκ ὧν s 

8 οἵ δᾶ p.275,7 et Polyb. 22, 11, 4. 13,1. 28,10, 4A—7 Liv. 
39, 28. 24. 40,3 App. Mac. 9,6 19 Liv. 40, 20—24. 54 Polyb. 
28, Iustin. 32, 2, 71—3, 4 'Trog. prol. 32 Oros. 4, 20, 28 Zon. 9, 22 

1 αἰρωμένην P αἰωρουμένην Br. 8 σκχοτοῦσαν: corr. Cor. 
φλαμινίνου KB: φλαμινίου 14 ἀκμαξόντων om. Z 160 ὑπέ- 
κειντὸ QZ 10.17 σίτου μυριάδες μεδίμνων Ρ 19 πολεμοῦν- 
τας P τοὺς πολεμοῦντας QZ 94 ἀπολειπόμενος: corr. Cor. 

?5 τὴν om. APQ τὸ.... ἔχϑος K 



AIMIAIOZ 8,4—9,4 ΦΥῊΝ 

ἐχέγγυος (διδενεγκεῖν διὰ μικρότητα καὶ μοχϑηρίαν ἤϑους, 

ἐν d παϑῶν τε παντοδαπῶν καὶ νοσημάτων évóvtow 

ἐπρώτευεν ἡ φιλαργυρία. λέγεται δὲ μηδὲ γνήσιος φῦ- τι 

γαι, λαβεῖν δ᾽ αὐτὸν ἡ συνοικοῦσα τῷ Φιλίππῳ νεογνὸν 

5 ἀκεστρίας τινὸς ᾿Δργολικῆς Γναϑαινίου τοὔνομα τεκούσης, c 
καὶ λαϑεῖν ὑποβαλομένη. δι’ ὃ καὶ μάλιστα δοκεῖ τὸν i» 

Δημήτριον φοβηϑεὶς ἀποκτεῖναι, μὴ γνήσιον ἔχων ὁ οἷ- 

κος διάδοχον ἀποκαλύψῃ τὴν ἐκείνου νοϑείαν. 

9. Οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ ὧν ἀγεννὴς καὶ ταπεινός, ὑπὸ 

10 δύμης τῶν πραγμάτων ἀναφερόμενος πρὸς τὸν πόλεμον, a. 173 

ζὑπ)έστη καὶ διηρείσατο πολὺν χρόνον, ἡγεμόνας τε 

“Ρωμαίων ὑπατικοὺς καὶ στρατεύματα καὶ στόλους μεγά- 

λους ἀποτριψάμενος, ἐνίων δὲ καὶ κρατήσας. Πόπλιόν 5 

τε γὰρ Δικίνιον ἐμβαλόντα πρῶτον εἰς Μακεδονίαν τρε- a 171 

15 ψάμενος ἱππομαχίᾳ, δισχιλίους πεντακοσίους ἄνδρας ἀγα- 

ϑοὺς ἀπέκτεινε, καὶ ζῶντας ἄλλους ἑξακοσίους ἔλαβε, τοῦ 3 ἃ 

τε ναυστάϑμου περὶ Ὠρεὸν ὁρμοῦντος, ἀπροσδόκητον 

ἐπίπλουν ϑέμενος, εἴκοσι μὲν αὐτοφόρτους ὁλκάδας ἔχει- 

418 ρώσατο, τὰς δ᾽ ἄλλας σίτου γεμούσας xe {πεν »τηρικὰ a. 170/69 

3) τέσσαρα καὶ **«« σεν. τὸν δὲ δεύτερον τῶν ὑπατικῶν « 

13 mor. 197e Liv. 42, ὕ1---ΟἹ1 Iustin. 33, 1, 4 Eutrop. 4, 6,3 Oros. 
4, 30, 31 Zon. 9,22 Polyb.27,$,1. 9,1 

1 ἐνεγκεῖν: suppl. Rei. σμικρότητα ZO πονηρίαν K 3 μηδὲ] 
μὴ B οὐδ. 4 'om.L' ὅ (z«o'» ἀκεστρίας Zie. γναϑαινίου 
L'K: γναϑαινίας cet. 8 ἀποκαλύψαι L' -ψη L* -ψει 1, 
10 ῥύμης Ànon.: ῥώμης 11 ὑπέστη Zie.: ἔστη codd. ἀνέστη Herw. 
18 ἀποτρεψάμενος ΚΡ 14 λικίννιον A. 19 γεμούσας (lac.) 
τηρικα τέσσαρα καὶ (lac.) σεν. τὸν δὲ δεύτερον L! γεμούσας τη- 
ρικα τεσσαρα. σέντον δὲ Ó. P γεμούσας τηρικὰ τέσσαρα κ σὲ τὸν 
δὲ δ. Q γεμούσας (lac) τὸν δὲ ὃ. KAD γεμούσας σέντον δὲ ὃ. 
C γεμούσας κατέδυσεν" ἐκράτησε δὲ καὶ πεντηρικὰ τέσσαρα καὶ 
μάχην ἐπόλεμησεν τὸ δεύτερον ἐν ἧ 21," et editt. μάχην ἐτόλ- 
μησεν ἀναρριπτεῖν, ἐν ἡ τὸν δεύτερον Rei. γεμούσας (xol σκάφη 
πεν)τηρικὰ τέσσαρα {ζκατέδυνσεν, τὸν δὲ ὃ. Madvig 80 τὸν 
ὑπατικὸν Ànon. 
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a.17069 Ὁστίλιον ἀπεκρούσατο [xai] βιαζόμενον κατὰ τὰς "EA- 

μίας: λάϑρα δὲ διὰ Θεσσαλίας ἐμβαλόντα προκαλού- 

5 μενος εἷς μάχην ἐφόβησε. πάρεργον δὲ τοῦ πολέμου 

στρατείαν ἐπὶ Δαρδανεῖς ϑέμενος, ὡς δὴ τοὺς “Ῥωμαίους 

ὑπερορῶν καὶ σχολάζων, μυρίους τῶν βαρβάρων κατέ- 

e κοψε, καὶ λείαν ἠἡλάσατο πολλήν. ὑπεκίνει δὲ καὶ [αλά- 

e τας τοὺς περὶ τὸν Ἴστρον ῳφκημένους, Βαστέρναι καλοῦν- 

ται, στρατὸν ἱππότην καὶ μάχιμον, ᾿Ιλλυριούς τε διὰ D'ev- 

ϑίου τοῦ βασιλέως παρεκάλει συνεφάψασθαι τοῦ πολέ- 

τμου. καὶ λόγος κατέσχεν ὡς τῶν βαρβάρων μισϑῷ 

πεπεισμένων ὑπ αὐτοῦ διὰ τῆς κάτω [1αλατίας παρὰ 

τὸν ZAóoíav ἐμβαλεῖν eig τὴν ᾿Ιταλίαν. 

α.199 10. Ταῦτα τοῖς Ῥωμαίοις πυνϑανομένοις ἐδόκει τὰς 

τῶν στρατηγιώνζ(τωνΣ χάριτας καὶ παραγγελίας ἐάσαν- 

τας [αὐτοὺς] καλεῖν ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν ἄνδρα νοῦν ἔχοντα 

: καὶ πράγμασι χρῆσϑαι μεγάλοις ἐπιστάμενον. οὗτος ἦν 

f Παῦλος Αἰμίλιος, ἡλικίας μὲν ἤδη πρόσω καὶ περὶ £&j- 

κοντα γεγονὼς ἔτη, δώμῃ δὲ σώματος ἀκμάζων, πεφραγ- 

μένος δὲ κηδεσταῖς καὶ παισὶ νεανίαις καὶ φίλων πλήϑει 

καὶ συγγενῶν μέγα δυναμένων, ot πάντες αὐτὸν ὑπα- 

κοῦσαι καλοῦντι τῷ δήμῳ πρὸς τὴν ὑπατείαν ἔπειϑον. 

ὃ δὲ κατ᾽ ἀρχὰς μὲν ἐϑρύπτετο πρὸς τοὺς πολλούς, καὶ 

διέκλινε τὴν φιλοτιμίαν αὐτῶν καὶ τὴν σπουδήν, ὡς μὴ 

1 cf. Liv. 43, 4—6. 44,2,6 Polyb. 27, 16 8 Liv.43,5 Polyb. 
28, 8,2 6 Polyb. 25,6,29—5; cf. ad p.281, 1 et 282, 21 
18 c. 10, 1—5 CIL Ip. 289 fast. Cap. a. 586 Liv. 44, 17, 1—4. 41,1 
Cic. Att. 4, 13, 2. Diod. 30, 20 

1 καὶ del Rei. καταβιαξζόμενον Br. τὰς] τῆς Sint. cum C 
3.9 προσκαλούμενος L!'PZC 4 στρατιὰν LPQZ 6 ὑπ᾽ ἐκείνη 
A! ὑπεκλίνει P 7 àxwuévovg P οἵ βαστέρναι PL! — 8 ce] 
δὲ P 11 γαλατίας om. L' 18 τοῖς om. Z 14 στρατηγιῶν: 
corr. Sch. 15 αὐτοὺς del. Cor. εὐθὺς Br. 28 τὴν excidit 
ap. Sint. ὡς δὴ μὴ K mg. 
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7 €» L4 1 Ur YAU PEE , a. 169 

δεόμενος τοῦ ἄρχειν" φοιτώντων δὲ xo)' ἡμέραν ἐπὶ ϑύρας, 960 

καὶ προκαλουμένων αὐτὸν εἷς ἀγορὰν καὶ καταβοώντων, 

ἐπείσϑη καὶ φανεὶς £000c ἐν τοῖς μετιοῦσι τὴν ὑπατείαν, 

ἔδοξεν o)x ἀρχὴν ληψόμενος, ἀλλὰ νίκην καὶ κράτος 

5 πολέμου κομίζων καὶ διδοὺς τοῖς πολίταις καταβαίνειν 

488 εἰς τὸ πεδίον. μετὰ τοσαύτης ἐλπίδος καὶ προϑυμίας 5 

ἐδέξαντο πάντες αὐτὸν καὶ κατέστησαν ὕπατον τὸ δεύτε- 

οον, οὖκ ἐάσαντες κλῆρον γενέσϑαι καϑάπερ εἰώϑει περὶ 

τῶν ἐπαρχιῶν, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἐκείνῳ ψηφισάμενοι τοῦ Μακε- 

19 δονικοῦ πολέμου τὴν ἡγεμονίαν. λέγεται δ᾽ αὐτόν, ὡς 

ἀνηγορεύϑη κατὰ τοῦ ΠΠ]ερσέως στρατηγός, ὑπὸ τοῦ δή- 

μου παντὸς οἴκαδε προπεμφϑέντα λαμπρῶς, εὑρεῖν τὸ Ὁ 

ϑυγάτριον τὴν Τερτίαν δεδακρυμένην, ἔτι παιδίον οὖ- 

σαν᾿ ἀσπαζόμενον οὖν αὐτὴν ἐρωτᾶν ἐφ᾽ ὅτῳ λελύπηται" 

15 τὴν δὲ περιβαλοῦσαν καὶ καταφιλοῦσαν, ,,09 γὰρ oic “" 

εἰπεῖν ,,0 πάτερ ὅτι ἡμῖν ὁ Περσεὺς τέϑνηκε;““ λέγου- 

σαν κυνίδιον σύντροφον οὕτω προσαγορευόμενον" καὶ τὸν 

Αἰμίλιον ,,(ἀγαϑῇ τύχῃ““ φάναι ,,(ὦ ϑύγατερ, καὶ δέχο- 

μαι τὸν οἰωνόν.“ ταῦτα μὲν οὖν Κικέρων ὃ δήτωρ ἐν τοῖς 

40 περὶ μαντικῆς ἱστόρηκεν (de div. 1,103). 

11. Eioórov δὲ τῶν ὑπατείαν λαβόντων οἷον ἀνϑ- α is 
ομολογεῖσϑαί τινὰ χάριν καὶ προσαγορεύειν φιλοφρό- 

voc τὸν δῆμον ἀπὸ τοῦ βήματος, Αἰμίλιος εἰς ἐκκλησίαν c 

συναγαγὼν τοὺς πολίτας, τὴν μὲν προτέραν ὑπατείαν ἔφη 

s; μετελθεῖν αὐτὸς ἀρχῆς δεόμενος, τὴν δὲ δευτέραν ἐκεί- 

10 mor. 197f Cic. de div. 1,103. 2, 88 Val. Max. 1, ὕ, 8 
21 c. 11 mor. 197 f Liv. 44, 22 Polyb. 29,1 

6 μετὰ πάσης δὲ προϑυμίας καὶ ἐλπίδοο Q —— 18 ἔτι παιδίον 
οὖσαν om. P 15 περιλαβοῦσαν ΚΖΒ 16 Περσεὺς et mor. Persa 
Cie. οὐ Val. Max. λέγουσα κυνήδιον P 18 καὶ ὦ ϑύγατερ P 
καὶ del Zie. 19 οὖν om.P 94 συναγαγὼν Br.: ἐναγαγὼν AKPQ 
εἰσαγαγὼν ZO 4.90 μετελϑεῖν ἔφη: transpos. Sint. 80 Ósv- 
τέραν ὑπατείαν Z 

P 

“1 

o 
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«168 ? γων στρατηγοῦ δεομένων" δι’ ὃ μηδεμίαν αὐτοῖς .yápw 

ἔχειν, ἀλλ᾽ εἰ νομίζουσι δι ἑτέρου βέλτιον ἕξειν τὰ κατὰ 

τὸν πόλεμον, ἐξίστασϑαι τῆς ἡγεμονίας, ei δὲ πιστεύουσιν 

αὐτῷ, μὴ παραστρατηγεῖν μηδὲ λογοποιεῖν, ἀλλ᾽ ὑπουρ- 

γεῖν σιωπῇ τὰ δέοντα πρὸς τὸν πόλεμον, ὡς ἐὰν ἄρχον- s - 
τος ἄρχειν ζητῶσιν, ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν καταγελάστους ν΄ 

8 ταῖς στρατείαις ἐσομένους. ἀπὸ τούτων τῶν λόγων πολ- 

λὴν μὲν αἰδῶ πρὸς αὑτὸν ἐνεποίησε τοῖς πολίταις, με- 

ἃ γάλην δὲ προσδοκίαν τοῦ μέλλοντος, ἡδομένων ἁπάντων, 

ὅτι τοὺς κολακεύοντας παρελθόντες εἵλοντο παρρησίαν io - 

4 ἔχοντα καὶ φρόνημα στρατηγόν. οὕτως ἐπὶ τῷ κρατεῖν 

καὶ μέγιστος εἶναι τῶν ἄλλων, ἀρετῆς καὶ τοῦ καλοῦ 

δοῦλος ἦν ὁ Ρωμαίων δῆμος. 1 

12. Αἰμίλιον δὲ Παῦλον, ὡς ἐξώρμησεν ἐπὶ στρατείαν, 49 8 | | 
πλοῦ μὲν εὐτυχίᾳ xal ῥᾳστώνῃ χρήσασϑαι πορείας κατὰ 15 

δαίμονα τίϑημι, σὺν τάχει καὶ μετ᾽ ἀσφαλείας ἐπὶ τὸ 

5 στρατόπεδον κομισϑέντα᾽ τοῦ δὲ πολέμου καὶ τῆς στρα- i 
τηγίας αὐτοῦ τὸ μὲν τόλμης ὀξύτητι, τὸ δὲ βουλεύμασι — 

χρηστοῖς, τὸ δὲ φίλων ἐκϑύμοις ὑπηρεσίαις, τὸ δὲ τῷ Ι | 

παρὰ τὰ δεινὰ ϑαρρεῖν καὶ χρῆσϑαι λογισμοῖς ἀραρόσιν so — 

ὁ ὁρῶν διαπεπραγμένον, οὐκ ἔχω τῇ λεγομένῃ τοῦ ἀνδρὸς 
εὐτυχίᾳ λαμπρὸν ἀποδοῦναι καὶ διάσημον ἔργον, οἷον ἕτέ- 

s θὼν στρατηγῶν, ei μή τις ἄρα τὴν Περσέως φιλαργυρίαν 

Αἰμιλίῳ τύχην ἀγαϑὴν περὶ τὰ πράγματα γενέσϑαι pnu- — — 

σίν, fj λαμπρὰ καὶ μεγάλα πρὸς τὸν πόλεμον ἀρϑέντα Ξ6΄ 

ταῖς ἐλπίσι τὰ Μακεδόνων ἀνέτρεψε καὶ κατέβαλε, πρὸς 

2 ἔχειν 0m. Q sí (ubv) Rei ἑτέρους P 4. 6 ὑπουρ- 
γοῦν P 7 στρατιαῖς Q 11 τῷ om. L'P τὸ Καὶ 14 ἐπὶ 
τὴν PC στρατιὰν QZ 16 ἐπὶ KPQZ: εἰς A 19 εὐϑύμοις 
Herw. τῷ om. KP τὸ A 20 καὶ χρῆσϑαι KQZL?*: κεχρῆ- 
σϑαι L'P 91 διαπεπραγμένων Q 58 ἄρα] παρὰΡ 34.90 φή- 
ct, P φαίν Β 25 ἣ L* et editt. 
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ἀργύριον ἀποδειλιάσας. ἧκον μὲν γὰρ αὐτῷ δεηϑέντι « 

Βαστέρναι, μύριοι μὲν ἱππεῖς, μύριοι δὲ παραβάται, μι- 

σϑοφόροι πάντες, ἄνδρες οὐ γεωργεῖν εἰδότες, οὐ πλεῖν, 

οὐκ ἀπὸ ποιμνίων ζῆν νέμοντες, ἀλλ᾽ ἕν ἔργον καὶ μίαν 

5 τέχνην μελετῶντες ἀεὶ μάχεσϑαι καὶ κρατεῖν τῶν ἀντι- 

ταττομένων. ὡς δὲ περὶ τὴν Μαιδικὴν καταστρατοπε- 

δεύσαντες ἐπεμείγνυντο τοῖς παρὰ τοῦ βασιλέως, ἄνδρες 

ὑψηλοὶ μὲν τὰ σώματα, ϑαυμαστοὶ δὲ τὰς μελέτας, μεγά- 

λαυχοι δὲ καὶ λαμπροὶ ταῖς κατὰ τῶν πολεμίων ἀπειλαῖς, 

10 ϑάρσος παρέστησαν τοῖς Μακεδόσι καὶ δόξαν, ὡς τῶν 

“Ρωμαίων οὐχ ὑπομενούντων, ἀλλ᾽ ἐκπλαγησομένων τὴν 261 

ὄψιν αὐτὴν καὶ τὴν κίνησιν, ἔκφυλον οὖσαν καὶ δυσπρόσ- 

οπτον. οὕτω διαϑεὶς τοὺς ἀνϑρώπους ὁ Περσεύς, καὶ 

τοιούτων ἐμπλήσας ἐλπίδων, αἰτούμενος xaÜ' ἕκαστον 

15 ἡγεμόνα χιλίους, πρὸς τὸ γιγνόμενον τοῦ χρυσίου πλῆ- 

ϑος ἰλιγγιάσας καὶ παραφρονήσας ὑπὸ μικρολογίας, ἀπεί- 

πατο καὶ προήκατο τὴν συμμαχίαν, ὥσπερ οἰκονομῶν, οὐ 

πολεμῶν “Ρωμαίοις, καὶ λογισμὸν ἀποδώσων ἀκριβῆ τῆς 

508 εἰς τὸν πόλεμον δαπάνης οἷς ἐπολέμει" καίζτοιΣ διδα- τ α.108 

so σκάλους εἶχεν *** ἐκείνους, οἷςς ἄνευ τῆς) ἄλλης παρα- 

σι "^ 

συ 

1 Liv. 44, 26. 21 Diod. 80,19 App. Mac. 18 

1 ἀποδειλιάσας L'KEPZM: ἀποδειλιάσαντος CB Vulc. Cor. Sint. 
ἀποδειλιάσάασα L? et plur. editt. 6.6 ἀντιτεταγμένων ZC 
6 μηδικὴν: corr. Cor. 19.13 δυσπρόσωπον L'KC 14 αἰτού- 
μενον P 15 γινόμενον PC 19 καίτοι Anon. (Am.): xoà 19.20 δὲ- 
δασκάλους] σκάλους L'! 20—p.282,1 lac. post εἶχεν hab. L, cf. Am. 

οἵ ἄλλης παρασκευῆς τῶν δέκα μυριάδων codd., nisi quod la- 
eunas post οὗ et παρασκευῆς hab. L, τῶν ὃ. μυρ. om. P, καὶ 
010. — παρασλ. om. K; οἷς ἄνευ τῆς &. παρ. δέκα μυριάδες Anon. 
*eombien qu'eulx mesmes luy enseignassent ce qu'il devoit faire, 
attendu qu'oultre tout le reste de leur equipage et appareil de 
guerre, ilz n'avoient pas moins de cent mille personnes toutes 
assemblées et prestes à faire ce qui seroit de besoing? Am., quo 
nisus respectisque codicis L lacunis ita fere textum refingam: 



289 Ἢ; | ILIAOTTAPXOT 

σκευῆς *** τῶν δέκα μυριάδων ἦσαν ἠϑροισμέναι καὶ 
Ὁ 8 παρεστῶσαι ταῖς χρείαις. ὃ δὲ πρὸς δύναμιν ἀνταίρων 

τηλικαύτην καὶ πόλεμον, οὗ τοσοῦτον ἦν τὸ παρατρε- 

φόμενον, διεμέτρει καὶ παρεσημαίνετο τὸ χρυσίον, ἅψα- 
9 σϑαι δεδιὼς ὥσπερ ἀλλοτρίων. καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττεν οὐ 

Δυδῶν τις οὐδὲ Φοινίκων γεγονώς, ἀλλὰ τῆς Ἀλεξάν- 

δρου καὶ Φιλίππου κατὰ συγγένειαν ἀρετῆς μεταποιού- 

μενος, oi τῷ τὰ πράγματα τῶν χρημάτων ὠνητά, μὴ τὰ 

χρήματα τῶν πραγμάτων ἡγεῖσϑαι, πάντων ἐκράτησαν. 

10 ἐρρέϑη γοῦν ὅτι τὰς πόλεις αἱρεῖ τῶν “Ἑλλήνων οὐ Φίλιπ- 

τι πος, ἀλλὰ τὸ Φιλίππου χρυσίον. ᾿Αλέξανδρος δὲ τῆς ἐπ᾽ 

᾿Ινδοὺς στρατείας ἁπτόμενος, καὶ βαρὺν ὁρῶν καὶ Ó$oc- 

c oyxov ἤδη τὸν llegcuxOov ἐφελκομένους πλοῦτον τοὺς 

- Μακεδόνας, πρώτας ὑπέπρησε τὰς βασιλικὰς ἁμάξας, εἶτα 

τοὺς ἄλλους ἔπεισε ταὐτὸ ποιήσαντας ἐλαφροὺς ἀναζεῦξαι, 

1) πρὸς τὸν πόλεμον ὥσπερ λελυμένους. Π]ερσεὺς δὲ τὸν 

χουσὸν αὐτὸς αὑτοῦ καὶ τέκνων καὶ βασιλείας καταχεά- 

μενος, οὐκ ἠϑέλησε δι᾽ ὀλίγων σωϑῆναι χρημάτων, ἀλλὰ 

μετὰ πολλῶν κομισϑεὶς ὃ πλούσιος αἰχμάλωτος ἐπι- 

δείξασϑαι “Ῥωμαίοις ὅσα φεισάμενος ἐτήρησεν αὐτοῖς. 

13. οὐ γὰρ μόνον ἀπέπεμψε τοὺς Γαλάτας ψευσάμενος, 

ἀλλὰ καὶ ΓΤ ένϑιον ἐπάρας τὸν ᾿Ιλλυριὸν ἐπὶ τριακοσίοις 

ἃ ταλάντοις συνεφάψασθαι τοῦ πολέμου, τὰ μὲν χρήματα 

2 οὗ, δὰ γ. 21 11 Plut. Alex. 57, 1---8 et ibi 1.1. 21 c. 13, 
1—83 ef. p. 278,8 Polyb. 38, 8. 9. 29,3.4 Liv. 43,20. 44, 23. 97. 
30—32 Diod. 30,9 Flor.1,29 App. Ill. 9 Eutr. 4, 6 Zon.9,24 

καίζτοιΣ διδασκάλους εἶχεν (dv ἔδει ποιεῖν αὐτοὺς) ἐκείνους, 
οἷςς ἄνευ τῆς) ἄλλης παρασκευῆς (ἀνδρῶν οὐ μείους τῶν δέκα 
μυριάδων 

1 φστρατιω)τῶν ὃ. μυριάδες Rei. Sint. ἠϑροισμένοι καὶ 
παρεστῶτες Q post ἠϑροισμέναι lac. ὁ litt. L ὅ ἀλλοτρίου Cor. 
10 ἐρρήϑη C αἴρει plurimi codd. τῶν ἑλλήνων αἴρει α 11 τὸ 
τοῦ φιλ. K 12 στρατιᾶς L'PBZ 17.18 καταχεόμενος APQ 
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Toig παρ᾽ αὐτοῦ πεμφϑεῖσι προὔϑηκεν ἠριϑμημένα, καὶ a.165 

κατασημήνασϑαι παρέσχεν᾽ ὡς δὲ πεισϑεὶς ἔχειν ἃ 5 

ἤτησεν ó Γένϑιος ἔργον ἀσεβὲς καὶ δεινὸν ἔδρασε, (πρέ- 

σβεις γὰρ ἐλθϑόντας Ῥωμαίων πρὸς αὐτὸν συνέλαβε καὶ 

5 κατέδησεν), ἡγούμενος ὁ Π]ερσεὺς οὐδὲν ἔτι δεῖσϑαι τῶν 

χρημάτων τὴν ἐκπολέμωσιν, ἄλυτα τοῦ levüiov προδε- 

Ócxótoc ἔχϑρας ἐνέχυρα, καὶ διὰ τηλικαύτης ἀδικίας ἐμ- 

518 βεβληκότος ἑαυτὸν εἰς τὸν πόλεμον, ἀπεστέρησε τὸν κα- 3 

κοδαίμονα τῶν τριακοσίων ταλάντων, καὶ περιεῖδεν ὀλίγῳ 

10 χρόνῳ μετὰ τέκνων καὶ γυναικὸς ὡς ἀπὸ νεοττιᾶς ἀρϑέν- 

τα τῆς βασιλείας ὑπὸ Λευκίου ᾿Ανικίου στρατηγοῦ πεμ- 

φϑέντος ἐπ᾽ αὐτὸν μετὰ δυνάμεως. e 

"Eni τοιοῦτον ἀντίπαλον ἐλϑὼν ὁ Αἰμίλιος, αὐτοῦ μὲν 4 

κατεφρόνει, τὴν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῷ παρασκευὴν καὶ δύναμιν. 

15 ἐϑαύμαζεν" ἦσαν γὰρ ἱππεῖς μὲν τετρακισχίλιοι, πεζοὶ δ᾽ 

εἰς φάλαγγα τετρακισμυρίων οὐ πολλοῖς ἀποδέοντες. 

ἱδρυμένος δὲ πρὸ τῆς ϑαλάττης παρὰ τὴν ᾿Ολυμπιρκὴν s 

ὑπώρειαν, ἐπὶ χωρίων οὐδαμόϑεν προσαγωγὴν ἐχόντων, 

καὶ πάντοϑεν ὑπ᾽ αὐτοῦ διαπεφραγμένων ἐρύμασι καὶ 

40 προτειχίσμασι ξυλίνοις, πολλὴν ἄδειαν ἦγεν, ἀποτρύ- 

σειν χρόνῳ καὶ χρημάτων δαπάνῃ τὸν Αἰμίλιον ἡγού- 

μενος. ὃ δὲ τῇ γνώμῃ μὲν ἦν ἐνεργός, ἐπὶ πᾶν βούλευμα εἴ 

καὶ πᾶσαν τρεπόμενος πεῖραν, ὑπ᾽ ἀδείας δὲ τῆς πρόσϑεν 

τὸν στρατὸν ὁρῶν δυσανασχετοῦντα, καὶ λόγῳ πολλὰ δια- 

ss στρατηγοῦντα τῶν ἀπράκτων, ἐπετίμησεν αὐτοῖς, καὶ 

11 c.13,5 Liv.44,32,6—11 ΕἾοΥ. 1, 28, 4.7 Zon.9,23 
22 c. 18,6. 7 Liv.44, 33, 4—834,9. 45,37 Plut. Galba 1,2 mor.198a 

2 ἔχειν Q: εἶχεν APKZ 6 τῶν om. C 10.11 ἀρϑέντας 
PQZ 14 ὑπ᾿ αὐτοῦ KM 11 ὀλυμπιακὴν ῬΡΖΌ 20.21 ἀπο- 
τρύνειν Ῥ 29 ἐνεργῶς Ῥ 48 δὲ om. L'ZC 94 ὁρῶν om. 
L'Q ὁρῶν τὸν στρατὸν C 

BT. Plut. vit. IT, 12 [1688] 20 
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a.168 παρήγγειλε μηδὲν πολυπραγμονεῖν μηδὲ φροντίζειν ἀλλ᾽ 

ἢ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ καὶ τὴν πανοπλίαν ἕκαστον, ὅπως 

ἐνεργὸν παρέξει καὶ χρήσεται ᾿Ῥωμαϊκῶς τῇ μαχαίρᾳ, 

τὸν καιρὸν παραδόντος τοῦ στρατηγοῦ. τὰς δὲ νυκτερινὰς 

ἐκέλευσε φυλακὰς ἄνευ λόγχης φυλάττειν, ὡς μᾶλλον 

προσέξοντας καὶ διαμαχουμένους πρὸς τὸν ὕπνον, ἂν 

ἀμύνασϑαι τοὺς πολεμίους μὴ δύνωνται προσιόντας. 

. 14, "EvoyAovuévov δὲ τῶν ἀνϑρώπων μάλιστα περὶ 

τὴν τοῦ ποτοῦ χρείαν, (καὶ γὰρ ὀλίγον καὶ πονηρὸν 

ἐπίδυε καὶ συνελείβετο παρ᾽ αὐτὴν τὴν ϑάλατταν), ὁρῶν ὃ 

Αἰμίλιος μέγα καὶ κατηρεφὲς δένδρεσιν ὄρος τὸν "Ολυμ- 

πον ἐπικείμενον, καὶ τεκμαιρόμενος τῇ χλωρότητι τῆς 

ὕλης ναμάτων ἔχειν ἀρχὰς διὰ βάϑους ὑποφερομένων, 

ἀναπνοὰς αὐτοῖς [καὶ] φρέατα πολλὰ παρὰ τὴν ὑπώρειαν 

95 ὥρυττε. τὰ δ᾽ εὐθὺς ἐπίμπλατο ῥευμάτων καϑαρῶν, ἐπι- 528. 

Ὁ συνδιδόντος ὅλκῇ καὶ φορᾷ τοῦ ϑλιβομένου πρὸς τὸ i6 
XEVOÜLEVOY. 

Καίτοι τινὲς οὔ φασιν ὑδάτων ἑτοίμων κεκρυμμένων 

πηγὰς ἐναποκεῖσϑαι τοῖς τόποις ἐξ ὧν ῥέουσιν, οὐδ᾽ 

ἀποκάλυψιν οὐδὲ ῥῆξιν εἶναι τὴν ἐκβολὴν αὐτῶν, ἀλλὰ 

γένεσιν καὶ σύστασιν, ἐνταῦϑα τῆς ὕλης ἐξυγραινομένης᾽" 

4 ἐξυγραίνεσϑαι δὲ πυκνότητι καὶ ψυχρότητι τὴν νοτερὰν 
ἀναϑυμίασιν, ὅταν ἐν βάϑει καταϑλιβεῖσα ῥευστικὴ γένη- 

5 ται. καϑάπερ γὰρ oí μαστοὶ τῶν γυναικῶν οὐχ ὥσπερ 

8 c. 14, 1. 2 Liv. 44, 83, 1—3 Zon. 9, 28 

1.2 ἄλλ᾽ ἢ Cor. 8 καὶ om. P ὄ ἄνευ λόγχης καὶ ξίφους 
mor.; cf. Liv. 44, 38,8 6 διαμαχομένους Ζ 6.1 ἀναμύνασϑαι P 
ἂν ἀμύνεσϑαι Q μὴ om. AP δύνανται L! P 9 γὰρ om. A 
10 ἐπήδυεν L'KP ἐπέδυε Z 11 καὶ om.L!' 14 καὶ del. Sint. 
15 ἐπίμπλαντο KZ ναμάτων ΟΡ — 15.10 ἐπισυνδιδόντων : corr. 
Sint. 18 ἑτοίμων om. QZ 22 xol ψυχρότητι om. L! 23 ῥευ- 
στικὴ --- 394 γυναικῶν om. P 94 γὰρ om. Q 
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ἀγγεῖα πλήρεις εἰσὶν ἐπιρρέοντος ἑτοίμου γάλακτος, ἀλλὰ a. 165 

μεταβάλλοντες τὴν τροφὴν ἐν αὑτοῖς, ἐργάζονται γάλα καὶ ς 

διηϑοῦσιν, οὕτως οἱ περίψυκτοι καὶ πιδακώδεις τόποι ς 

τῆς γῆς ὕδωρ μὲν οὐκ ἔχουσι καλυπτόμενον, οὐδὲ κόλ- 

πους ῥεύματα καὶ βάϑη ποταμῶν τοσούτων ἐξ ἑτοίμης 

καὶ ὑποκειμένης ἀφιέντας ἀρχῆς, τὸ δὲ πνεῦμα καὶ τὸν 

ἀέρα τῷ πιέζειν καὶ καταπυκνοῦν ἀποϑλίβοντες εἰς ὕδωρ 

τρέπουσι. τὰ γοῦν ὀρυττόμενα τῶν χωρίων μᾶλλον ἀνα- 

πιδύει καὶ διανάει πρὸς τὴν τοιαύτην ψηλάφησιν, ὥσπερ 

10 οἱ μαστοὶ τῶν γυναικῶν πρὸς τὸν ϑηλασμόν, ἀνυγραί- 

νοντὰα καὶ μαλάττοντα τὴν ἀναϑυμίασιν" ὅσα δ᾽ ἀργὰ τῆς 

γῆς συμπέφρακται, τυφλὰ πρὸς γένεσιν ὑδάτων ἐστίν, 

οὐκ ἔχοντα τὴν ἐργαζομένην τὸ ὑγρὸν κίνησιν. οἱ δὲ 9 ἃ 

ταῦτα λέγοντες ἐπιχειρεῖν δεδώκασι τοῖς ἀπορητικοῖς, ὡς 

15 οὐδὲ τὸ αἷμα τοῖς ζῴοις ἔνεστιν, ἀλλὰ γεννᾶται πρὸς τὰ 

τραύματα πνεύματός τινος ἢ σαρκῶν μεταβολῇ, δύσιν ᾿ 

ἀπεργασαμένῃ καὶ σύντηξιν. ἐλέγχονται δὲ τοῖς πρὸς 10 

τοὺς ὑπονόμους καὶ τὰς μεταλλείας ἀπαντῶσιν εἰς βάϑη 

ποταμοῖς, οὐ κατ᾽ ὀλίγον συλλεγομένοις, ὥσπερ εἶκός 

90 ἔστιν εἰ γένεσιν ἔκ τοῦ παραχρῆμα κινουμένης τῆς γῆς 

|». λαμβάνουσιν, ἀλλ᾽ ἀϑρόοις ἀναχεομένοις. Τὀρῶν δὲ καὶ τ' 

| δ8 5 πέτρας πληγῇ δαγείσης ἐξεπήδησε ῥεῦμα λάβρον ὕδατος, 

εἶτ᾽ ἐπέλιπε. ταῦτα μὲν περὶ τούτων. e 

loud 

-1 

o6 

15. Ὁ δ᾽ Αἰμίλιος ἡμέρας μέν τινας ἠρέμει, καί φασι 
ss μήποτε τηλικούτων στρατοπέδων ἐγγὺς οὕτω συνελϑόν- a. 168 

94 c. 1ὅ. 16 Liv.44, 35,6—15 Flor.1,28,7 Zon.9,23 

$ πηδακώδης L'KP 7 zvwvobv Q 8.9 ἀναπιδύει ἘΠ“: 
ἀναπηδύει M^ ἀναδύει cet. 10 τῶν γυναικῶν om.L! 18 τοῦ 
ὑγροῦ P 16 σαρχὺς Q — 17 ἀπειργασμένη Q 591 ὀρῶν om. L! 
21.22 ὁρῶμεν δὲ καὶ ὅτι πετρας Rei. 22 ἐξεπίδυσε Br. 99 émé- 
λειπὲν L'! μὲν om.L'KPQ 94 φησὶ P 95 μηδέποτε K 

20* 
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α.168 ? των ἡσυχίαν γενέσϑαι τοσαύτην. ἐπεὶ δὲ κινῶν ἅπαντα 

καὶ πειρώμενος, ἐπυνϑάνετο μίαν εἰσβολὴν ἔτι μόνον 

ἄφρουρον ἀπολείπεσϑαι τὴν διὰ Πᾶερραιβίας παρὰ τὸ 

Πύϑιον καὶ τὴν Πέτραν, τῷ μὴ φυλάττεσϑαι τὸν τόπον 

ἐλπίσας μᾶλλον, ἢ ÓU ἣν οὐκ ἐφυλάττετο δυσχωρίαν καὶ 

8 τραχύτητα δείσας, ἐβουλεύετο. πρῶτος δὲ τῶν παρόντων 

ὁ Νασικᾶς ἐπικαλούμενος Σκιπίων, γαμβρὸς ᾿Αφρικανοῦ 

Σκιπίωνος, ὕστερον δὲ μέγιστον ἐν τῇ συγκλήτῳ δυνη- 

ἔς ϑείς, ὑπεδέξατο τῆς κυκλώσεως ἡγεμὼν γενέσϑαι. δεύτε- 

poc δὲ Φάβιος Μάξιμος, ὃ πρεσβύτατος τῶν Αἰμιλίου 

5 παίδων, ἔτι μειράκιον ὥν, ἀνέστη προϑυμούμενος. ἡσϑεὶς 

οὖν ὃ Αἰμίλιος δίδωσιν αὐτοῖς, οὐχ ὅσους Πολύβιος 

εἴρηκεν (29,14), ἀλλ᾽ ὅσους αὐτὸς ὁ Νασικᾶς λαβεῖν 

qot, γεγραφὼς περὶ τῶν πράξεων τούτων ἐπιστόλιον 

e πρός τινα τῶν βασιλέων (HRR 147). oí μὲν ἐκτὸς τάξεως 

᾿ταλικοὶ τρισχίλιοι τὸ πλῆϑος ἦσαν, τὸ δ᾽ εὐώνυμον xé- 

263 τρας εἰς πεντακισχιλίους. τούτοις προσλαβὼν ὃ Νασικᾶς 

ἱππεῖς ἑκατὸν εἴκοσι, καὶ τῶν παρ᾽ Ἁρπάλῳ Θρᾳκῶν καὶ 

Κρητῶν ἀναμεμειγμένων διακοσίους, ἐξώρμησε τῇ πρὸς 

ϑάλασσαν ὅδῷ, καὶ κατεστρατοπέδευσε παρὰ τὸ '"Hoá- 

κλειον, ὡς δὴ ταῖς ναυσὶ μέλλων ἐκπερισλεῖν καὶ κυκλοῦ- 

8 σϑαι τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν 

oí στρατιῶται καὶ σκότος ἐγένετο, τοῖς ἡγεμόσι φράσας 

τὸ ἀληϑές, ἦγε διὰ νυκτὸς τὴν ἐναντίαν ἀπὸ ϑαλάσσης, 

καὶ καταλύσας ἀνέπαυε τὴν στρατιὰν. ὑπὸ τὸ llóüwv. 

9 ἐνταῦϑα τοῦ ᾽Ολύμπου τὸ ὕψος ἀνατείνει πλέον ἢ δέκα 

ἃ πορραβίας L'P περαιβίας vel -μέας vel -κίας 8 παρὰ] 
διὰ Q 4 πυϑεῖον Z, item γν.2ῦ τὸ μὴ L'KPC 7 σκη- 
πίων libri praeter L'K, item v. 8 8 ἐν τῇ συγ et (δυνη)ϑεὶς 
om.L' 10 δὲ om.L' πρεσβύτερος Q 15 μὲν (obv» Zie. 
16 ἦσαν om.P 19 κρητῶν καὶ ϑρακῶν Q 40 παρὰ] πρὸς 8 
98 ἐγίνετο AQ 94 τῆς νυχτὸς Q ϑαλάττης Q 

e 
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σταδίους" σημαίνεται δ᾽ ἐπιγράμματι τοῦ μετρήσαντος a. 168 

οὕτως (98 Preger) " 

548 Οὐλύμπου κορυφῆς ἐπὶ Πυϑίου ᾿Απόλλωνος 10 b 

ἱερὸν ὕψος ἔχει (πρὸς τὴν κάϑετον δ᾽ ἐμετρήϑη), 
δ πλήρη μὲν δεκάδα σταδίων μίαν, αὐτὰρ ém αὐτῇ 

πλέϑρον τετραπέδῳ λειπόμενον μεγέϑει. 

Εὐμήλου δέ μιν υἱὸς ἐϑήκατο μέτρα κελεύϑου 

&ewayóonc* σὺ δ᾽ ἄναξ χαῖρε καὶ ἐσϑλὰ δίδου. 

καίτοι λέγουσιν oi γεωμετρικοὶ μήτ᾽ ὄρους ὕψος μήτε τἱ 

10 βάϑος ϑαλάσσης ὑπερβάλλειν δέκα σταδίους. ὃ μέντοι 

ΞΞεναγόρας o) παρέργως, ἀλλὰ μεϑόδῳ καὶ δι’ ὀργάνων 

εἰληφέναι δοκεῖ τὴν μέτρησιν. ' | 

16. Ὁ μὲν οὖν Νασικᾶς ἐνταῦϑα διενυκτέρευσε" τῷς 

δὲ Περσεῖ, τὸν Αἰμίλιον ἀτρεμοῦντα κατὰ χώραν ὁρῶντι 

15 καὶ μὴ λογιζομένῳ τὸ γινόμενον, ἀποδρὰς ἔκ τῆς 0000 

Κρὴς αὐτόμολος ἧκε μηνύων τὴν περίοδον τῶν 'Po- 

μαίων. ó δὲ συνταραχϑείς, τὸ μὲν στρατόπεδον οὐκ 9 

ἐκίνησε, μυρίους δὲ μισϑοφόρους ξένους καὶ δισχιλίους 

Μακεδόνας Μίλωνι παραδοὺς ἐξαπέστειλε, παρακελευ- 

40 σάμενος ταχῦναι καὶ καταλαβεῖν τὰς o(negfo»Aác. τού- 

τοις ὃ μὲν lloAófióg φησιν (29,15) ἔτι κοιμωμένοις 

ἐπιπεσεῖν τοὺς Ρωμαίους, ó δὲ Νασικᾶς ὀξὺν ἀγῶνα περὶ 

τοῖς ἄκροις γενέσϑαι καὶ κίνδυνον, αὐτὸς δὲ Θρᾷκα μισϑο- 

φόρον εἰς χεῖρας. óvvógauóvva τῷ ξυστῷ διὰ τοῦ στήϑους 

es πατάξας καταβαλεῖν, ἐχκβιασϑέντων δὲ τῶν πολεμίων, καὶ ἃ 

[27 

8 ὀλύμπου L'KPQ ἔπι Br. ἀπὸ Latte 4 πρὸς κάϑετον 
δ᾽ ἐμέτρει Cor. πρὸς x. τὸ μέτρον yel δὲ μέτρον Sint. 5 δε- 
κάδα Z: δέκα μίαν om. ΡΆ αὐτῇ ΚΖ: αὐτὴν 6 πλέϑρων 
L'M^ 7; εὐμίλου L'P δέ μιν] τὰ μὲν Cor. δὲ τάδ᾽ Preger μέτρα] 
μετὰ Ζ 10 τῆς ϑαλάσσης QZ 15 γιγνόμενον Z 18 ξένους 
del. Hartmann 19. 20 παρακελευσάμενος 2: παρασχευασάμενος 
20 ὑπερβολάς Steph.: ὕλας codd. πύλας Xy. ?3 αὐτὸς KADM: 
αὐτὸν LPZ αὐτῶν B αὐτῶ C — 25 πατάξαι καὶ Z κατέβαλεν L! 
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a.108 τοῦ Μίλωνος αἴσχιστα φεύγοντος ἄνευ τῶν ὅπλων uovo- 

y(vooc, ἀσφαλῶς ἀκολουϑεῖν ἅμα καταβιβάζων εἰς τὴν 

4 χώραν τὸ στράτευμα. τούτων δὲ τῷ 1Π]|ερσεῖ προσπεσόν- 

των, κατὰ τάχος ἀναζεύξας ἦγεν ὀπίσω, περίφοβος γεγο- 

5 γὼς καὶ συγκεχυμένος ταῖς ἐλπίσιν. αὐτοῦ δ᾽ ὅμως πρὸ 5 

"Tfj; Πύδνης ὑπομένοντα πειρᾶσϑαι μάχης ἀναγκαῖον ἦν, 

ἢ τῷ στρατῷ σκεδασϑέντι περὶ τὰς πόλεις Δέχεσϑαι τὸν 

πόλεμον, ἐπείπερ ἅπαξ ἐμβεβήκει τῇ χώρᾳ, δίχα πολλοῦ 

e φόνου καὶ νεκρῶν ἐκπεσεῖν μὴ Óvváuevov. πλήϑει μὲν 555 

οοὖν ἀνδρῶν αὐτόϑεν περιεῖναι, προϑυμίαν δὲ πολλὴν 0 — 

ὑπάρχειν ἀμυνομένοις περὶ τέκνων καὶ γυναικῶν, àgo- — | 

τρῶντος ἕκαστα τοῦ βασιλέως καὶ προκινδυνεύοντος. ἐκ 

. τούτων ἐϑάρσυνον οἱ φίλοι τὸν Περσέα" καὶ βαλόμενος 

στρατόπεδον, συνετάττετο πρὸς μάχην, καὶ τὰ χωρία | 

κατεσκοπεῖτο, καὶ διήρει τὰς ἡγεμονίας, ὡς εὐϑὺς ἐξ is 

8 ἐφόδου τοῖς Ρωμαίοις ἀπαντήσων. ὃ δὲ τόπος κκκ καὶ πεδίν — 

ἦν τῇ φάλαγγι, βάσεως ἐπιπέδου καὶ χωρίων ὁμαλῶν δεο- 

μένῃ, καὶ λόφοι συνεχεῖς ἄλλος ἐξ ἄλλου, τοῖς γυμνητεύ- 

9ουσι καὶ ψιλοῖς ἀναφυγὰς καὶ περιδρομὰς ἔχοντες. διὰ 

μέσου δὲ ποταμοὶ ῥέοντες Αἴϑων καὶ Δεῦκος, οὐ μάλα so . 

f βαϑεῖς τότε (ϑέρους γὰρ ἦν ὥρα φϑίνοντος), ἐδόκουν 

τινὰ δυσεργίαν ὅμως τοῖς Ῥωμαίοις παρέξειν. 

17. Ὃ δ᾽ Αἰμίλιος ὡς εἷς ταὐτὸν συνέμειξε τῷ Να- 

28 c. 17, 1—6 mor. 1988. Liv.44, 80, 1---87, 8 

6 ἀναγκαῖον ἦν ante ὑπομένοντα transpon. Zie. ἢ ἢ τῷ 
om.L' 8 πολέμιον Br. ἐμβέβηκε: corr. Zie. (post ἐνεβεβήκει 
Sint.) 9 ad πλήϑει — 10 περιεῖναι suppl. λέγοντες deleta dist. 
post προκινδυνεύοντος Ri. Verba (12) ἐκ τούτων --- Περσέα ante 
πλήϑει transpon. Sch. αὐτόϑεν (ἔδοξεν Zie. 11 ὑπάρξειν Cor. 
18 βαλλόμενος PM^ βουλόμενος K λαβόμενος Q 16 τόπος (ἐδό- 
κει πάνυ χρήσιμος, ὅτι) Latte πεδίον ἦν (ἐπιτήδειον) Rei. 
18. 19 γυμνιτεύουσι QF* 90 ALl9ov Latte: αἴσων λεύκιος P 
39 ὅμως ante ἐδόκουν transpon. Zie. 
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σικᾷ, κατέβαινε συντεταγμένος ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ὡς 3 α. 168 

δ᾽ εἶδε τὴν παράταξιν αὐτῶν καὶ τὸ πλῆϑος, ϑαυμάσας 

ἐπέστησε τὴν πορείαν, αὐτός τι πρὸς ἑαυτὸν συλλογιζό- 
μενος. οἱ δ᾽ ἡγεμονικοὶ νεανίσκοι προϑυμούμενοι μά- s 

5 χεσϑαι, παρελαύνοντες ἐδέοντο μὴ μέλλειν, καὶ μάλιστα 

πάντων ó Νασικᾶς, τῇ περὶ τὸν "Ὄλυμπον εὐτυχίᾳ τεϑαρ-- 

ρηκώς. ὃ δ᾽ Αἰμίλιος μειδιάσας" ,,εἴ γε τὴν σὴν΄᾿ εἶπεν 4 264 

ἡλικίαν εἶχον" αἱ δὲ πολλαί ue νῖκαι διδάσκουσαι τὰ 

τῶν ἡττωμένων ἁμαρτήματα, κωλύουσιν ἐξ ὁδοῦ μάχην 

10 τίϑεσϑαι πρὸς φάλαγγα συντεταγμένην ἤδη καὶ συνε- 

στῶσαν."᾿ ἔκ τούτου τὰ μὲν πρῶτα καὶ καταφανῆ πρὸς 5 

τοὺς πολεμίους ἐκέλευσεν εἰς σπείρας καϑιστάμενα ποι- 

eiv σχῆμα παρατάξεως, τοὺς δ᾽ àm οὐρᾶς στραφέντας 

ὃν χώρᾳ χάρακα βαλέσϑαι καὶ στρατοπεδεύειν. οὕτω δὲ ὁ 

15 τῶν συνεχῶν τοῖς τελευταίοις xa" ὑπαγωγὴν ἐξελιττο- 

μένων, ἔλαϑε τὴν παράταξιν ἀναλύσας, καὶ καταστήσας 
ἀϑορύβως εἰς τὸν χάρακα πάντας. 

᾿Επεὶ δὲ νὺξ γεγόνει, καὶ μετὰ δεῖπνον ἐτράποντο πρὸς τῦ 

56 8 ὕπνον καὶ ἀνάπαυσιν, αἰφνίδιον ἣ σελήνη πλήρης οὖσα “1, i 

30 χαὶ μετέωρος ἐμελαίνετο, καὶ τοῦ φωτὸς ἀπολείποντος 

αὐτήν, χρόας ἀμείψασα παντοδαπὰς ἠφανίσϑη. τῶν δὲ 5 

Ρωμαίων, ὥσπερ ἐστὶ νενομισμένον, χαλκοῦ τε πατά- 

you; ἀνακαλουμένων τὸ φῶς αὐτῆς, καὶ πυρὰ πολλὰ δα- 

λοῖς καὶ δᾳσὶν ἀνεχόντων πρὸς τὸν οὐρανόν, οὐδὲν ὅμοιον 

18 c. 17, 7—13 Polyb.?29,16 Cic. rep. 1, 28 Liv. 44, 37, ὅ---18 
Val Max. 8, 11,1 Plin. ἢ. ἢ. 2,53 Frontin. strat. 1, 12, 8 Iustin. 
33, 1, 1 Zon. 9,23 

1 καὶ κατέβαινε PQ 8 εἶχον, (xol τὴν αὐτὴν ἄν σοι γνώ- 
μην εἶχον» vel sim. Zie. cl. Liv. 44, 86, 12 διδάσκουσι L!P 
9 καὶ ante κωλύουσιν add.m.1 P 10 ἤδη συντεταγμένην Q 
12 πείρας L'K 18 τοῖς δὲ CL? συστραφέντας Rei. 14 βάλ- 
λεσῶϑαι Zie. 18 ἐγεγόνει K Anon. 20 ἀπολιπόντος : corr. Zie. 
22 νενομισμένων, deinde χαλκοῦ — ἀνακαλουμένων om.L! 
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21 Tin. ἔπραττον οἵ Μακεδόνες, ἀλλὰ φρίκη καὶ ϑάμβος τὸ στρα- 
τόπεδον κατεῖχε, καὶ λόγος ἡσυχῇ διὰ {τῶν πολλῶν 

9 ἐχώρει, βασιλέως τὸ φάσμα σημαίνειν ἔκλειψιν. ὃ δ᾽ 

Αἰμίλιος οὐκ ἦν μὲν ἀνήκοος οὐδ᾽ ἄπειρος παντάπασι τῶν 

e ἐκλειπτικῶν ἀνωμαλιῶν, αἱ τὴν σελήνην περιφερομένην 

εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς ἐμβάλλουσι τεταγμέναις περιό- 

δοις καὶ ἀποκρύπτουσιν, ἄχοι οὗ παρελθοῦσα τὴν ἐπι- 

10 σκοτουμένην χώραν πάλιν ἐπιλάμψῃ πρὸς τὸν ἥλιον" οὐ 

μὴν ἀλλὰ τῷ ϑείῳ᾽ πολὺ νέμων, καὶ φιλοϑύτης ὧν καὶ 

22. Iun. μαντικός, ὡς εἶδε πρῶτον τὴν σελήνην ἀποκαϑαιρομένην, 

1^. ἕνδεκα μόσχους αὐτῇ κατέϑυσεν. ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τῷ 

Ἡρακλεῖ βουϑυτῶν, οὐκ ἐκαλλιέρει μέχρις εἴκοσι" τῷ 

δὲ πρώτῳ καὶ εἰκοστῷ παρῆν τὰ σημεῖα, καὶ νίκην ἄμυνο- 

1? μένοις ἔφραζεν. εὐξάμενος οὖν κατὰ βοῶν ἑκατὸν καὶ 

ἀγῶνος ἱεροῦ τῷ ϑεῷ, προσέταξε διακοσμεῖν τοῖς ἡγεμόσι 

ἃ 18 τὸν στρατὸν εἷς μάχην" αὐτὸς δὲ τὴν ἀπόκλισιν καὶ περι- 

φορὰν ἀναμένων τοῦ φωτός, ὅπως μὴ κατὰ προσώπου 

μαχομένοις αὐτοῖς ἕωϑεν ὁ ἥλιος ἀντιλάμποι, παρῆγε 

τὸν χρόνον ἐν τῇ σκηνῇ καϑεζόμενος, ἀναπεπταμένῃ πρὸς 

τὸ πεδίον καὶ τὴν στρατοπεδείαν τῶν πολεμίων. 

18. Περὶ δὲ δείλην oi μὲν αὐτοῦ φασι τοῦ Αἰμιλίου 

τεχνάζοντος, ἐκ τῶν πολεμίων γενέσϑαι τὴν ἐπιχεί- 

ona, ἀχάλινον ἵππον ἐξελάσαντας ἐμβαλεῖν αὐτοῖς τοὺς 

“Ρωμαίους, καὶ τοῦτον ἀρχὴν μάχης διωκόμενον παρα- 

? σχεῖν" οἱ δὲ ᾿“Ρωμαϊκῶν ὑποζυγίων χορτάσματα παρακο- 

91 c. 18—20 Liv. 44, 40—42 Vell. 1, 9, 4 Frontin. strat. 2, 3, 20 
Flor.1,98,7—9 Eutr.4, 7 Oros.4, 20,39 Zon.9,23 

2 τῶν add. Zie. cl. Polyb. 7 ἄχρις Z 7.8 τὴν ἐπισκο- 
τουμένην Rei (qui οὐ ἐπίσκοτον): τὴν ἐπὶ σκότου τὴν Q ἐπὶ σκότου 
τὴν L'PZ (sed lac. ante τὴν 1,1) τὴν ἐπὶ σκότου L* τὴν cum lac. 
post χώραν K 8 ἀναλάμψη K ἐχλάμψῃ vel ἀντιλάμψῃ Rei. 
9 πολὺν Ῥ 99 τεχνάζοντες L!P! τεχνάξοντος (dg) Zae. 
98. ἐξελάσαντας ADBP?: ἐξελάσαντες P! ἐξελάσαντος cet. 
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μιζόντων ἅπτεσϑαι Θρᾷκας, ὧν ᾿Αλέξανδρος ἡγεῖτο, πρὸς 33. Iu 
578 δὲ τούτους ἐκδρομὴν ὀξεῖαν ἑπτακοσίων Λιγύων γενέ- e 

σϑαι" παραβοηϑούντων δὲ πλειόνων ἑκατέροις, οὕτω 

συνάπτεσϑαι τὴν μάχην {παρ᾽ ἀμφοτέρων. ὃ μὲν οὖν 

5 Αἰμίλιος, ὥσπερ κυβερνήτης τῷ παρόντι σάλῳ καὶ κινή- 

ματι τῶν στρατοπέδων τεκμαιρόμενος τὸ μέγεϑος τοῦ 

μέλλοντος ἀγῶνος, ἔκ τῆς σκηνῆς προῆλϑε, καὶ τὰ τάγ- 

ματα τῶν ὁπλιτῶν ἐπιὼν παρεϑάρρυνεν" ὁ δὲ Νασικᾶς 4 

ἐξιππασάμεγνος πρὸς τοὺς ἀκροβολιζομένους, ὁρᾷ πάντας 

10 ὅσον οὔπω τοὺς πολεμίους ἔν χερσὶν ὄντας. πρῶτοι δ᾽ οἵ 5 

Θρᾷκες ἐχώρουν, ὧν μάλιστά φησιν (HRR 1 48) éx- 

πλαγῆναι τὴν ὄψιν, ἄνδρες ὑψηλοὶ τὰ σώματα, λευκῷ καὶ 

περιλάμποντι ϑυρεῶν καὶ περικνημίδων ὁπλισμῷ μέλανας f 

ὑπενδεδυμένοι χιτῶνας, ὀρϑὰς δὲ ῥομφαίας βαρυσιδή- 

ιόθους ἀπὸ τῶν δεξιῶν ὥμων ἐπισείοντες. παρὰ δὲ τοὺς ὁ 

Θρᾷκας οἱ μισϑοφόροι παρενέβαλλον, ὧν σκευαί τε παντο- 

δαπαὶ καὶ *** μεμειγμένοι Παίονες ἦσαν. ἐπὶ δὲ τούτοις τ 

ἄγημα τρίτον οἱ λογάδες, αὐτῶν Μακεδόνων ἀρετῇ καὶ 

ἡλικίᾳ τὸ καϑαρώτατον, ἀστράπτοντες ἐπιχρύσοις ὅπλοις 

20 καὶ νεουργοῖς φοινικίσιν. οἷς καϑισταμένοις εἰς τάξιν ai s 965. 

τῶν χαλκασπίδων ἐπανατέλλουσαι φάλαγγες ἐκ τοῦ χά- 

οακος ἐνέπλησαν αὐγῆς σιδήρου καὶ λαμπηδόνος χαλκοῦ 

τὸ πεδίον, κραυγῆς δὲ καὶ ϑορύβου παρακελευομένων τὴν 

c 

4 (παρ᾽) ἀμφοτέρων Zie. ἀμφοτέρωϑεν Rei. ἑκατέρων ZC 
8 ἐϑάρρυνεν Q 9 Zdtepdse Q 18 ϑυρεῶι: corr. Br. 
14 ἐπενδεδυμένοι Herw.cl Pelop.i11,1 16 παρενέβαλον KP lac. 
stat. Zie.: ὅτε prodit aliquid deesse? Rei. vs del. Cor., qui et 
Παίονες " ἤεσαν ἐπὶ τούτοις ; verba ὧν σκευαὶ [τε] — ἦσαν post 
ἐχώρουν (γ. 11) transpon. Sch.; ex Amyoti versione textum ita 
refingit Cor.: ὧν σκ. τε καὶ ὁπλίσεις παντοδαπαί" καὶ τούτοις 
μεμιγμένοι ll. T.; malim ὧν 6x. τε παντ. καὶ ζὁπλίσεις" olg) 
μεμειγμένοι κτλ. 20 αἱ ΚΖ: ἐκ APQ 49 ἀνέπλησαν L! 
98 παρακελευομένην P 



S898. 07 IIAOTTAPXOT 
: Tun, 5 , [24 A , A] ^ 9 , 

15. ὀρεινήν. οὕτω δὲ ϑρασέως καὶ μετὰ τάχους énjjeaav, ὥστε 

τοὺς πρώτους νεκροὺς ἀπὸ δυεῖν σταδίων τοῦ Ῥωμαϊκοῦ 

χάρακος καταπεσεῖν. 

19. Γιψνομένης δὲ τῆς ἐφόδου, παρῆν ὁ Αἰμίλιος, καὶ 

κατελάμβανεν ἤδη τοὺς ἐν τοῖς ἀγήμασι Μακεδόνας s 

ἄκρας τὰς σαρίσας προσερηρεικότας τοῖς ϑυρεοῖς τῶν 

“Ρωμαίων, καὶ μὴ προσιεμένους εἰς ἐφικτὸν αὐτῶν τὰς 

e μαχαίρας. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων Μακεδόνων τάς τε 

b πέλτας ἐξ ὥμου περισπασάντων καὶ ταῖς σαρίσαις ἀφ᾽ 

ἑνὸς συνϑήματος κλιϑείσαις ὑποστάντων τοὺς ϑυρεο- τὸ 
φόρους, εἶδε τήν τε ῥώμην τοῦ συνασπισμοῦ καὶ τὴν 58 8 

τραχύτητα τῆς προβολῆς, ἔκπληξις αὐτὸν ἔσχε καὶ δέος, 

ὡς οὐδὲν ἰδόντα πώποτε ϑέαμα φοβερώτερον, καὶ πολ- 

λάκις ὕστερον ἐμέμνητο τοῦ πάϑους ἐκείνου καὶ τῆς 

s ὄψεως. τότε δὲ πρὸς τοὺς μαχομένους ἐπιδεικνύμενος vs 

ἵλεω καὶ φαιδρὸν ἑαυτόν, ἄνευ κράνους καὶ ϑώρακος 

4 ἵππῳ παρήλαυνεν. ὃ δὲ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, ὥς φησι 

e Πολύβιος (29,18), τῆς μάχης ἀρχὴν λαμβανούσης ἀπο- 

δειλιάσας εἷς πόλιν ἀφιππάσατο, σκηψάμενος Ἡρακλεῖ 

ϑύσειν, δειλὰ παρὰ δειλῶν ἱερὰ μὴ δεχομένῳ, μηδ᾽ εὐχὰς 

5 ἀϑεμίτους ἐπιτελοῦντι. ϑεμιτὸν γὰρ οὐκ ἔστιν, οὔτε τὸν 

μὴ βάλλοντα κατευστοχεῖν, οὔτε τὸν μὴ μένοντα κρατεῖν, 

οὔϑ᾽ ὅλως τὸν ἄπρακτον εὐπραγεῖν, οὔτε τὸν κακὸν εὖ- 

e δαιμονεῖν. ἀλλὰ ταῖς Αἰμιλίου παρῆν εὐχαῖς ὃ ϑεός" 

0 

1 δὲ ον. Ζ ἐπήεσαν KPL!: ἐπῆσαν L! ἔπνευσαν 42 6 inter 
σαρίσσας et σαρίσας fluctuant codd. et postea προσερηρεικότας 
L*AD: προσεεικότας L' προσεοικότας KPQZ προσνενευκότας C 
7 προσιεμένους KCL?: προσιεμένοις 9 ἀφ᾽] ἐφ᾽ Q — 10.11 ϑυ- 
ρεαφόρους codd. plurimi 19 ταχύτητα APQ προσβολῆς ᾳΖ 
18 ϑέαμα φοβ. πώπ. Q φοβερώτατον L! 10 ἴλεων QZ 
19 πόλιν] Πέλλαν Br. τὴν πόλιν Rei. Πύδναν Sint. Πύδναν πόλιν 
videtur legisse Am. qui *dedans la ville de Pydne' 80 ϑύειν: 
corr. Li, 32 βαλόντα L'K 
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εὔχετο γὰρ κράτος πολέμου καὶ νίκην δόρυ κρατῶν, xai?" Iun- 
μαχόμενος παρεκάλει σύμμαχον τὸν ϑεόν. οὐ μὴν ἀλλὰ 

Ποσειδώνιός τις, ἐν ἐκείνοις τοῖς χρόνοις καὶ ταῖς πρά- 

ξεσι γεγονέναι λέγων, ἱστορίαν δὲ γεγραφὼς περὶ IIso- 

s σέως ἔν πλείοσι βιβλίοις (FHG 1Π172), φησὶν αὐτὸν ἃ 

οὐχ ὑπὸ δειλίας οὐδὲ τὴν ϑυσίαν ποιησάμενον αἰτίαν 

ἀπελθεῖν, ἀλλὰ τῇ προτέρᾳ τῆς μάχης τυχεῖν λελακτι- 

σμένον ὑφ᾽ ἵππου τὸ σκέλος" ἐν δὲ τῇ μάχῃ, καίπερ ἔχοντα s 

δυσχρήστως καὶ κωλυόμενον ὑπὸ τῶν φίλων, ἵππον αὑτῷ 

τὸ χελεῦσαι τῶν φορέων προσαγαγεῖν, καὶ περιβάντα συμ- 

μεῖξαι τοῖς ἐπὶ τῆς φάλαγγος ἀϑωράκιστον" φερομένων 

δὲ παντοδαπῶν ἑκατέρωϑεν βελῶν, παλτὸν ἐμπεσεῖν 

ὁλοσίδηρον αὐτῷ, καὶ τῇ μὲν ἀκμῇ μὴ ϑιγεῖν, ἀλλὰ πλά- 

ytov παρὰ τὴν ἀριστερὰν πλευρὰν παραδραμεῖν, ῥύμῃ 

| 15 δὲ τῆς παρόδου τόν τε χιτῶνα διακόψαι καὶ τὴν σάρκα 

φοιγίξαι τυφλῷ μώλωπι, πολὺν χρόνον διαφυλάξαντι τὸν 

- τύπον. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Ποσειδώνιος ὑπὲρ τοῦ Περσέως 1o 
ἀπολογεῖται. | 

-1 

εῷ 

is 

sos 20. Τῶν δὲ “Ρωμαίων, ὡς ἀντέστησαν τῇ φάλαγγι, 

so μὴ δυναμένων βιάζεσϑαι, Σάλουιος ὃ τῶν Πελιγνῶν 

ἡγούμενος ἁρπάσας τὸ σημεῖον τῶν ὑφ᾽ αὑτὸν sic τοὺς 

πολεμίους ἔρριψε. τῶν δὲ Πελιγνῶν (οὐ γάρ ἔστιν "Iva- ς 

- λοῖς ϑεμιτὸν οὐδ᾽ ὅσιον ἐγκαταλιπεῖν σημεῖον) ἐπιδρα- 

μόντων πρὸς ἐκεῖνον τὸν τόπον, ἔργα δεινὰ καὶ πάϑη 

95 παρ᾽ ἀμφοτέρων ἀπήντα συμπεσόντων. οἱ μὲν γὰρ ἐκ- 
κρούειν τε τοῖς ξίφεσι τὰς σαρίσας ἐπειρῶντο, καὶ πιέζειν 

e 

1 ηὔχετο Z εὔχεται PQ, 4 συγγεγραφὼς Rei. 5 βυβλίοις L 
8 ὑφ᾽] ἐφ᾽ A 18 τὴν μὲν ἀκμὴν PB τῇ uiv αἰχμῇ Anon. 
ἅέγειν: corr. Cor. 14. 16. ῥύμῃ — διακόψαι om. Q 17 ὑπὲρ 
τοῦ Περσέως om. L! 19 ὡς om. Q 90 Σάλουιος Sint.: σά- 
λιος codd. (om. KP, λει in spat. vac. m. 2 1) Πελιγνῶν Xy.ex Liv. 
44, 41,9: παλινῶν AKP παληνῶν QZ;sicetinfra 90 τε] τότε CF^ 
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eR τοῖς ϑυρεοῖς, καὶ ταῖς χερσὶν αὐταῖς ἀντιλαμβανόμενοι 
ἴᾳ παραφέρειν" οἱ δὲ τὴν προβολὴν κρατυνάμενοι δι’ ἀμ- 

φοτέρων, καὶ τοὺς προσπίπτοντας αὐτοῖς ὅπλοις διελαύ- i 

γοντες, οὔτε ϑυρεοῦ στέγοντος οὔτε ϑώρακος τὴν βίαν 

τῆς σαρίσης, ἀνερρίπτουν ὑπὲρ κεφαλὴν τὰ σώματα τῶν 5 

Πελιγνῶν xai Μαρρουκινῶν, κατ᾽ οὐδένα λογισμὸν ἀλλὰ 

ϑυμῷ ϑηριώδει πρὸς ἐναντίας πληγὰς καὶ προῦπτον 

s ὠϑουμένων ϑάνατον. οὕτω δὲ τῶν προμάχων .διαφϑα- 

θέντων, ἀνεκόπησαν οἱ κατόπιν αὐτῶν ἐπιτεταγμένοι" καὶ 

φυγὴ μὲν οὐκ ἦν, ἀναχώρησις δὲ πρὸς ὄρος τὸ καλούμε- 10 

e vov "OAóxoov, ὥστε καὶ τὸν Αἰμίλιον ἰδόντα, φησὶν ὃ ITo- 
266 σειδώνιος (FH α IIL 173), καταρρήξασϑαι τὸν χιτῶνα, 

τούτων μὲν ἐνδιδόντων, τῶν δ᾽ ἄλλων “Ρωμαίων διατρε- 

πομένων τὴν φάλαγγα, προσβολὴν οὐκ ἔχουσαν, ἀλλ λ λ . 

ὥσπερ χαρακώματι τῷ πυκνώματι τῶν σαρισῶν ὕπαν- ι΄ 

τ τιάζξουσαν πάντοϑεν ἀπρόσμαχον. ἐπεὶ δὲ τῶν τε χωρίων | 

ἀνωμάλων ὄντων, καὶ διὰ τὸ μῆκος τῆς παρατάξεως οὐ 

φυλαττούσης ἀραρότα τὸν συνασπισμόν, κατεῖδε τὴν 

φάλαγγα τῶν Μακεδόνων κλάσεις τε πολλὰς καὶ δι- 

σπάσματα λαμβάνουσαν, ὡς εἰκὸς év μεγάλοις στρατοῖς 30 Li 

καὶ ποικίλαις ὁρμαῖς τῶν μαχομένων, τοῖς μὲν ἐκϑλιβο-. 

8 μένην μέρεσι, τοῖς δὲ προπίπτουσαν, ἐπιὼν ὀξέως καὶ 

διαιρῶν τὰς σπείρας, ἐκέλευεν εἷς τὰ διαλείμματα καὶ 

b κεγώματα τῆς τῶν πολεμίων τάξεως παρεμπίπτοντας 

καὶ συμπλεκομένους, μὴ μίαν πρὸς ἅπαντας, ἀλλὰ πολλὰς 608. 

9 καὶ μεμειγμένας κατὰ μέρος τὰς μάχας τίϑεσϑαι. ταῦτα 26 

τοῦ μὲν Αἰμιλίου τοὺς ἡγεμόνας, τῶν δ᾽ ἡγεμόνων τοὺς 

2 προσβολὴν PZ 8 αὐτοῖς (roig) Zie. ὅπλοις om.Z ὅὄὅκεφα- 
λῆς K ὅ.6 τῶν II. καὶ M. del. Sch., aut nihil aut αὐτῶν inserens 
8 Πελιγνῶν) cf. ad p. 293,20 Mogoovxivàv Xy. ex Liv. 44, 40, 5: 
ῥακινῶν. vel ῥακηνῶν libri 10 ὄρους P 17 ἀνομάλων Lip! 
99 προπίπτουσαν QM^: προσπίπτουσαν 51 τοῦ] τὰ P 
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στρατιώτας διδασκόντων, ὡς πρῶτον ὑπέδυσαν καὶ διέσχον 

εἴσω τῶν ὅπλων, τοῖς μὲν &x πλαγίου κατὰ γυμνὰ προσ- 

φερόμενοι, τοὺς δὲ ταῖς περιδρομαῖς ἀπολαμβάνοντες, ἡ 

μὲν ἰσχὺς καὶ τὸ κοινὸν ἔργον εὐθὺς ἀπωλώλει τῆς φά- 

5 λαγγος ἀναρρηγνυμένης, ἐν δὲ ταῖς xaÜ' ἕνα καὶ κατ᾽ 

ὀλίγους συστάσεσιν oi Μακεδόνες, μικροῖς μὲν ἐγχειρι- 

δίοις στερεοὺς καὶ ποδήρεις ϑυρεοὺς νύσσοντες, ἐλαφροῖς 

δὲ πελταρίοις πρὸς τὰς ἐκείνων μαχαίρας, ὑπὸ βάρους 

καὶ καταφορᾶς διὰ παντὸς ὅπλου χωρούσας ἐπὶ τὰ σώ- 

10 ματα, κακῶς ἀντέχοντες, ἐτράποντο. 

21. Κατὰ τούτους δὲ μέγας ἦν ἀγών. ἔνϑα δὴ καὶ 

Μᾶρκος ὁ Κάτωνος vióc, Αἰμιλίου δὲ γαμβοός, πᾶσαν 

ἀλκὴν ἐπιδεικνύμενος, ἀπέβαλε τὸ ξίφος. οἷα δὲ νεανίας 

ἐντεϑραμμένος καλλίστοις παιδεύμασι, καὶ μεγάλῳ πατρὶ 

15 μεγάλης ἀρετῆς ἀποδείξεις ὀφείλων, οὐ βιωτὸν ἡγησά- 

μενος εἶναι προεμένῳ σκῦλον αὑτοῦ ζῶντος τοῖς πολε- 

μίοις, ἐπέδραμε τὴν μάχην, εἴ τινά που φίλον καὶ συνήϑη 

κατίδοι, φράζων τὸ συμπεσὸν αὐτῷ καὶ δεόμενος βοηϑεῖν. 

οἱ δὲ πολλοὶ καὶ ἀγαϑοὶ γενόμενοι, καὶ διασχόντες ὁρμῇ 

90. μιᾷ τοὺς ἄλλους περὶ αὐτὸν ὑφηγούμενον, ἐμβάλλουσι 

τοῖς ἐναντίοις. μεγάλῳ δ᾽ ἀγῶνι καὶ φόνῳ πολλῷ καὶ τραύ- 

μασιν ὥσαντες éx χώρας, καὶ (xov) τόπον ἔρημον καὶ γυ- 

μνὸν κατασχόντες, ἐπὶ ζήτησιν ἐτράποντο τοῦ ξίφους. ὡς 

δὲ μόλις ἐν πολλοῖς ὅπλοις καὶ πτώμασι νεκρῶν κεκρυμ- 

11 c. 21,1--ὅ Tustin. 33,2, 1—4 

4 τὰ γυμνὰ Cor. 4 ἀπολώλει L'KPQZ 11 μετὰ τούτους 
δ᾽ οὐ μέγας Rei. δὴ vel μὲν pro δὲ Sch. κατὰ δὲ τοὺς λογάδας 
Zie. cl. p. 296, 3 et 291, 17 δὴ] δὲ Sch. 14 καλλίστοις Zie.: 
πλείστοις codd. ἀρίστοις F. W. Schmidt χρηστοῖς Madvig 18 προ- 
ἐμένων P 18 κατίδοι P: κατεῖδεν cet. (κατίδεν L!) 19 γε- 
νόμενοι K: δεόμενοι 20 περιζσχόντες» αὐτὸν Rei περὶ cbr. 
ὑφηγ. ante καὶ διασχόντες transpon. Zie. 982 τὸν» τόπον Zie. 
94 ὕπλοις Om. in sp. v. L! 

22. Iun. 
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10 

e 
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22. 1^. Ééyoy ἀνευρέϑη, περιχαρεῖς γενόμενοι καὶ παιανίσαντες, 

ἔτι λαμπρότερον ἐνέκειντο τοῖς συνεστῶσιν ἔτι τῶν πο- 

e λεμίων. καὶ τέλος οἱ τρισχίλιοι λογάδες ἐν τάξει μένον- 

τες καὶ μαχόμενοι κατεκόπησαν ἅπαντες" τῶν δ᾽ ἄλλων 

φευγόντων πολὺς ἦν ὃ φόνος, ὥστε τὸ μὲν πεδίον καὶ 

e τὴν ὑπώρειαν καταπεπλῆσϑαι νεκρῶν, τοῦ δὲ Aeóxoveis 

ποταμοῦ τὸ ῥεῦμα τοὺς Ρωμαίους τῇ μετὰ τὴν μάχην 

τ ἡμέρᾳ διελϑεῖν ἔτι μεμειγμένον αἵματι. λέγονται γὰρ 

ὑπὲρ δισμυρίους πεντακισχιλίους ἀποϑανεῖν. τῶν δὲ *Po- 

μαίων ἔπεσον, ὡς μὲν Π]οσειδώνιός φησιν (FHG III 173), 

ἑκατόν, ὡς δὲ Νασικᾶς (HRR I 48), ὀγδοήκοντα. 

22. Καὶ κρίσιν μὲν ὀξυτάτην μέγιστος (05 ἀγὼν οὗτος 

ἔσχεν" ἐνάτης γὰρ ὥρας ἀρξάμενοι μάχεσθϑαι, πρὸ δεκά- 

της ἐνίκησαν" τῷ δὲ λειπομένῳ τῆς ἡμέρας χρησάμενοι 

πρὸς τὴν δίωξιν, καὶ μέχρι σταδίων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι διώ- 

f s £avrec, ἑσπέρας ἤδη βαϑείας ἀπετράποντο. καὶ τοὺς μὲν 

ἄλλους οἱ ϑεράποντες ὑπὸ λαμπάδων ἀπαντῶντες, μετὰ 

χαρᾶς καὶ βοῆς ἀπῆγον ἐπὶ τὰς σκηνάς, φωτὶ λαμπομένας 

5 χαὶ κεκοσμημένας κιττοῦ καὶ δάφνης στεφάνοις. αὐτὸν 

δὲ τὸν στρατηγὸν μέγα πένϑος εἶχε" δυεῖν γὰρ υἱῶν αὖ- 

τοῦ στρατευομένων ὃ νεώτερος οὐδαμοῦ φανερὸς ἦν, ὃν 

ἐφίλει τε μάλιστα, καὶ πλεῖστον eic ἀρετὴν φύσει προῦ- 

267 «χοντα τῶν ἀδελφῶν ἑώρα. ϑυμοειδῆ δὲ καὶ φιλότιμον 
ὄντα τὴν ψυχήν, ἔτι δ᾽ ἀντίπαιδα τὴν ἡλικίαν, παντάπα- 

8 Liv. 44, 42, 7.8 Eutr. 4,7 Οτοβ. 4, 20,39 19 Liv. 44, 44,1—3 
Diod. 30, 22 de vir. ill. 58, 1 cf. Cic. rep. 1, 23. Polyb. 31, 29, 5—7 

4 'om.P 35óom.K καὶ om.L! 6 λευκοῦ: corr. Cor. 
10 Ποσειδώνιος immo Πολύβιος, cf. Peter 1.1. 11 ἑκατόν] ox K 
et sic et Am. 12 ὁ add. Zie. (ὁ μέγιστος Rei., qui et de &yó- 
νῶν cogitat) 13.14 πρὸς δεκάτην P 10.17 τοῖς μὲν ἄλλοις € 
17 ὑπὸ] μετὰ ᾳ 20.21 αὐτῷ Steph., unde συστρατευομένων Br., 
παρ᾽ vel ὑπ᾽ αὐτῷ Rei. 98 φιλοειδῇῆ P δὲ οἵη. € τὲ Καὶ 

5 
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σιν ἀπολωλέναι κατεδόξαζεν, ὑπ᾽ ἀπειρίας ἀναμειχϑέντα m 

Toig πολεμίοις μαχομένοις. ἀπορουμένου δ᾽ αὐτοῦ καὶ s 

περισαϑοῦντος ἤσϑετο πᾶν τὸ στράτευμα, καὶ μεταξὺ δει- 

πνοῦντες ἀνεπήδων καὶ διέϑεον μετὰ λαμπάδων, πολλοὶ 

5 μὲν ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ Αἰμιλίου, πολλοὶ δὲ πρὸ τοῦ 

χάρακος ὃν τοῖς πρώτοις νεκροῖς ζητοῦντες. κατήφεια δὲ ὁ 

τὸ στρατόπεδον καὶ κραυγὴ τὸ πεδίον κατεῖχεν ἀνακαλου- 

μένων τὸν Σκιπίωνα" πᾶσι γὰρ ἀγαστὸς ἦν, εὐϑὺς ἐξ 

ἀρχῆς πρὸς ἡγεμονίαν καὶ πολιτείαν ὡς ἄλλος οὐδεὶς τῶν Ὁ 

10 συγγενῶν κεκραμένος τὸ ἦϑος. ὀψὲ δ᾽ οὖν ἤδη σχεδὸν 

ἀπεγνωσμένος ἔκ τῆς διώξεως προσήει μετὰ δύο ἢ τριῶν 

ἑταίρων, αἵματος καὶ (qó »vov πολεμίων ἀνάπλεως, ὥσπερ 

σκύλαξ γενναῖος, ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀκρατῶς τῇ νίκῃ συνεξενε- 

e2 s χϑείς. οὗτός ἐστι Σκιπίων ὁ τοῖς ἱκνουμένοις {ζχρόνοιςΣ ς 

15 Καρχηδόνα καὶ Νομαντίαν κατασκάψας, καὶ πολὺ πρῶ- 
τος ἀρετῇ τῶν τότε “Ρωμαίων γενόμενος καὶ δυνηϑεὶς 

μέγιστον. Αἰμιλίῳ μὲν οὖν τὴν τοῦ κατορϑώματος νέ- 9 
μεσιν εἰς ἕτερον ἣ τύχη καιρὸν ὑπερβαλλομένη, τότε 

παντελῆ τὴν ἡδονὴν ἀπεδίδου τῆς νίκης. 

:» 98. Περσεὺς δὲ φυγῇ μὲν ἐκ Πύδνης εἰς Πέλλαν 

ἀπεχώρει, τῶν ἱππέων ἐπιεικῶς πάντων ἀπὸ τῆς μάχης c 

διασεσῳσμένων. ἐπεὶ δὲ καταλαμβάνοντες οἱ πεζοὶ τοὺς 

ἱππεῖς ὡς ἀνάνδρους καὶ προδεδωκότας λοιδοροῦντες ἀπὸ 

20 c. 23 Liv. 44, 43. 46. 45,2, ὅ Vell. 1, 9, 4 Iustin, 88, 2, ὅ Flor. 
1, 28, 9 Oros. 4, 20, 89 Zon. 9, 23 

8 σκηπίωνα PQZL? ἀγαστὸς Ànon.: &yo90g 10 συγγενῶν 
(εἶναι δοκῶν s)» Rei. συνήϑων γεγονὼς εὐφυὴς καὶ εὖ vel 
sim. Zie. κεχραμμένος P!Z 19 καὶ φόνου Claviger] καινοῦ 
eodd. καὶ λύϑρου Sch. cl. mor. 4900 12.18 ὥσπερ σκχύλ. γενν.} 
καϑάπερ εὐγενοῦς σκύλακος Polyb. 14 σκηπίων P*QZ «χρό- 
νοις add. Rei., qui et καιροῖς, sed Caes. 69, 19 cft. Cor.; lac. ante 
ixv. hab. L τοῖς ixv. in lac. om. Κα 98 ὑπερβαλομένη KQ 
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a. 168 τῶν ἵππων ὥϑουν καὶ πληγὰς ἐδίδοσαν, δείσας τὸν ϑόρυ- 

βον ἐκ τῆς ὁδοῦ παρέκλινε τὸν ἵππον, καὶ τὴν πορφύραν ὡς | 

μὴ διάσημος εἴη περισπάσας ἔϑετο πρόσϑεν αὑτοῦ, καὶ 

8 τὸ διάδημα διὰ χειρῶν εἶχεν. ὡς δὲ καὶ προσδιαλέγοιτο 

τοῖς ἑταίροις ἅμα βαδίζων, καταβὰς ἐφείλκετο τὸν ἵππον. 5 

«τῶν δ᾽ ὁ μέν τις ὑπόδημα προσποιούμενος λελυμένον 

συνάπτειν, ὃ δ᾽ ἵππον ἄρδειν, ó δὲ ποτοῦ χρήζειν, ὑπολει- 

ἃ πόμενοι κατὰ μικρὸν ἀπεδίδρασκον, οὐχ οὕτω τοὺς πολε- 

5 μίους ὡς τὴν ἐκείνου χαλεπότητα δεδοικότες. κεχαραγ- 

μένος γὰρ ὑπὸ τῶν κακῶν, eig πάντας ἐζήτει τρέπειν ἀφ᾽ 10 

e αὑτοῦ τὴν αἰτίαν τῆς ἥττης. ἐπεὶ δὲ νυκτὸς εἰς Πέλλαν εἰσ- 

ελϑών, Εὖκτον καὶ Εὔλαιον τοὺς ἐπὶ τοῦ νομίσματος ἁπαν- 

τήσαντας αὐτῷ, καὶ τὰ μὲν ἐγκαλοῦντας περὶ τῶν γεγο- 

γότων, τὰ δὲ παρρησιαζομένους ἀκαίρως καὶ συμβουλεύ- 

οντας, ὀργισϑεὶς ἀπέκτεινεν αὐτὸς τῷ ξιφιδίῳ παίων ἀμ- 15 
φοτέρους, οὐδεὶς παρέμεινεν αὐτῷ πάρεξ Εὐάνδρου τε τοῦ 

Κρητὸς καὶ Ἀρχεδάμου τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ τοῦ Βοιωτοῦ 

e 1 Νέωνος. τῶν δὲ στρατιωτῶν ἐπηκολούϑησαν οἱ Κρῆτες, 

οὐ δι᾽ εὔνοιαν, ἀλλὰ τοῖς χρήμασιν ὥσπερ κηρίοις μέ- 

s λιτται προσλιπαροῦντες. πάμπολλα γὰρ ἐπήγετο, καὶ so 
προὔϑηκεν ἐξ αὐτῶν διαρπάσαι τοῖς Κρησὶν ἐκπώματα 

καὶ κρατῆρας καὶ τὴν ἄλλην ἐν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ κατα. 

9 σκευὴν εἰς πεντήκοντα ταλάντων λόγον. γενόμενος δ᾽ ess. 

ἐν ᾿Αμφιπόλει πρῶτον, εἶτ᾽ ἐκεῖϑεν ἐν Γαληψῷ, καὶ τοῦ 

11 mor. 708 

5 ἑτέροις PB 7 ποτοῦ ὑπόζξειν Q 9 δεινότητα Q τε- 
ταραγμένος PL 10 ἅπαντας Z 10.11 ἀπ᾽ αὐτοῦ: corr. Sch. 
11 εἰς om, AP 11.12 ἐλθὼν Q 195 εὔδαιον: corr. Cor. cl. mor. 
16 ξέφει διιππεύων 6 16 οὐδεὶς δὲ Z 117 Archidamum vocat 
Liv., sed οἵ. Wilcken RE II 439 20 ἐπείγετο vel ὑπήγετο 8 
24 (᾿μφι)πόλει --- τοῦ om. L! Γαληψῷ Xy.: ἰαληψῶ Z ἀλη- 
ψῶ cet, 
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φόβου μικρὸν ὑπανέντος, εἰς τὸ συγγενὲς καὶ πρεσβύτα- 

τον αὐτοῦ τῶν νοσημάτων τὴν μικρολογίαν αὖϑις ὑπε- 

γεχϑείς, ὠδύρετο πρὸς τοὺς φίλους ὡς τῶν ᾿Αλεξάνδρου 

τοῦ μεγάλου χρυσωμάτων ἔνια τοῖς Κρησὶ διερριφὼς ὑπ᾽ 

ἀγνοίας, καὶ παρεκάλει τοὺς ἔχοντας ἀντιβολῶν καὶ δα- 

κρύων ἀμείψασϑαι πρὸς νόμισμα. τοὺς μὲν οὖν ἐπιστα- 

μένους ἀκριβῶς αὐτὸν οὐκ ἔλαϑε κρητίζων πρὸς Κρῆτας, 

οἱ δὲ πεισϑέντες καὶ ἀποδόντες ἀπεστερήϑησαν. οὐ γὰρ 

ἀπέδωκε τἀργύριον, ἀλλὰ τριάκοντα τάλαντα κερδάνας 

ἀπὸ τῶν φίλων, ἃ μικρὸν ὕστερον ἔμελλον οἱ πολέμιοι 

λήψεσθαι, μετ᾽ αὐτῶν διέπλευσεν εἰς Σαμοϑοάκην, καὶ 

διαφεύγων ἐπὶ τοὺς *** ἱκέτευεν. 

24 "Ael μὲν οὖν λέγονται (γεγονέναι φιλοβασιλεῖς οἵ Μα- 

κεδόνες, τότε δ᾽ ὡς ἐρείσματι κεκλασμένῳ πάντων ἅμα συμ- 

πεσόντων, ἐγχειρίζοντες αὑτοὺς τῷ Αἰμιλίῳ, δύο ἡμέραις 

ὅλης κύριον αὐτὸν κατέστησαν Μακεδονίας. καὶ δοκεῖ 

τοῦτο μαρτυρεῖν τοῖς εὐτυχίᾳ τινὶ τὰς πράξεις ἐκείνας 

γεγονέναι φάσκουσιν. ἔτι δὲ καὶ τὸ περὶ τὴν ϑυσίαν σύμ- 

πτωμα δαιμόνιον ἦν" ἔν ᾿Αμφιπόλει {γὰρ ϑύοντος τοῦ 

Αἰμιλίου, καὶ τῶν ἱερῶν ἐνηργμένων, κεραυνὸς ἐνσκήψας 

εἰς τὸν βωμὸν ἐπέφλεξε καὶ συγκαϑήγισε τὴν ἱερουρ- 

14 Liv. 44, 45, 9—7. 46, 1,9 Zon. 9,23 

1 ὑπανέντος L?: ἐπανέντος 29.8 ἀπενεχϑεὶς Q —— 4 xonolv 
ἐρριφὼς 8 1 αὐτὸν ἀκριβῶς Z 8 ἐστερήϑησαν Q 9 τὸ 
ἀργύριον KZC τάλαντα] ἀργύρια Q 11.12 μετ᾽ — ἱκέτευεν 
om.P! 11 αὐτὸν ex αὐτῶν P! διέπλευσαν MP? 195 ἐπὶ τοὺς 
sequente lac. L'P*Q, ἐπ᾽ αὐτοὺς CL*AD om.K ἐπὶ τοὺς διοσκού- 
ρους Z et editt, omnes inde ab Aldina; ἐπὶ τοὺς ᾿ἀνακοὺς Sch. 
ἐπὶ τοὺς Καβίρους Sint. ἐπὶ vovg Μεγάλους Θεοὺς Latte ἱκέ- 
τευσεν P* om. K 18 οὖν om. 1,1] λέγονται om. P! λέγοντες L! 
γεγονέναι add.Zie. φιλοβασιλεῖς oi Zie.: φιλοβασίλειοι codd. 
(φίλον βασίλειοι Ῥ φιλοβασιλεῖς Herw.) 15 ἡμέρας PQ 
16 κατέστησαν αὐτὸνθα [19 γὰρ add.B 591 ἐπέβλεψε L' συγ- 
καϑήγνισε Ζ 

BT. Plut. vit. II, 12 [1688] 21 

a. 168 

mci 

M 1 

268 

e 
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4 γίαν. ὑπερβάλλει δὲ ϑειότητι πάντα καὶ τύχῃ τὰ τῆς 

35. ἴωπι ρήμης. ἦν μὲν γὰρ ἡμέρα τετάρτη νενικημένῳ Περσεῖ 
b περὶ Πύδναν, ἐν δὲ τῇ Ῥώμῃ τοῦ δήμου ϑεωροῦντος 

ἱππικοὺς ἀγῶνας, ἐξαίφνης ἐνέπεσε λόγος εἰς τὸ πρῶτον 

τοῦ ϑεάτρου μέρος, ὡς Αἰμίλιος μεγάλῃ μάχῃ νενικηκὼς 

5 Περσέα καταστρέφοιτο σύμπασαν Μακεδονίαν. ἐκ δὲ τού- 

του ταχὺ τῆς φήμης ἀναχεομένης eic τὸ πλῆϑος, ἐξέλαμψε 

χαρὰ μετὰ κρότου καὶ βοῆς, τὴν ἡμέραν ἐκείνην κατα- 

e σχοῦσα τὴν πόλιν. εἶϑ᾽ ὡς ὃ λόγος οὐκ εἶχεν εἰς ἀρχὴν 

ἀνελϑεῖν βέβαιον, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσιν ὁμοίως ἐφαίνετο πλανώ- 648. 

μενος, τότε μὲν ἐσκεδάσϑη καὶ διερρύη τὰ τῆς φήμης" 

e ὀλίγαις δ᾽ ὕστερον ἡμέραις πυϑόμενοι σαφῶς, ἐϑαύμαζον 

τὴν προδραμοῦσαν ἀγγελίαν, ὡς ἔν τῷ ψευδεῖ τὸ ἀληϑὲς 

εἶχε. 
25. Λέγεται δὲ καὶ τῆς ἐπὶ Σάγρᾳ ποταμῷ μάχης 

᾿Ιταλιωτῶν αὐϑημερὸν ἐν Πελοποννήσῳ λόγον γενέσθαι, 

α. 4799 καὶ Π]λαταιᾶσι τῆς ἐν Μυκάλῃ πρὸς Μήδους. ἣν δὲ 'Po- 

μαῖοι Ταρκυνίους μετὰ Λατίνων ἐπιστρατεύσαντας ἕνί- 

κησαν, αὐτάγγελοι φράζοντες ὥφϑησαν ἀπὸ τοῦ στρατοῦ 

μικρὸν ὕστερον ἄνδρες δύο καλοὶ καὶ μεγάλοι" τούτους 

εἴκασαν εἶναι Διοσκούρους. ὁ δ᾽ ἐντυχὼν πρῶτος αὐτοῖς 

κατ᾽ ἀγορὰν πρὸ τῆς κρήνης, ἀναψύχουσι τοὺς ἵππους 

ἱδρῶτι πολλῷ περιρρεομένους, ἐϑαύμαζε τὸν περὶ τῆς νί- 

1 Liv. 4δ,1,1---ὅ Flor. 1, 28, 14. 15 Cic. nat. deor. 2, 6 Val. Max. 
18,1 15 Cic. nat. deor. 2, 6. 3, 11. 13 Strab. 6, 261 Iustin. 20, 
3,9 Suid. s. ἀληϑέστερα Eustath. ad Il. 2, 533 Schol. Clem. Al. 
I 307 St. Paroem. Gr. I 36 II 142. 267 17 Herod. 9, 100 Diod. 
11, 35, 1—3 Polyaen. 1,83 11 Plut. Coriol. 8, 6. Dion. Hal. 6, 13 
Cic. nat. deor. 2, 6. 3,11. 13 Val. Max. 1, 8, 1 21Suet. Nero 1, 1 

1 πάντως L'C editt. 9 εἰς ἀρχὴν οὐκ εἶχεν Z 11 ψεύδει: 
corr. Zie. 11 ἐν Μυκάλῃ τῆς Πλαταιᾶσι dicere debuisse Plu- 
tarchum notavit Casaubonus ad Polyaen. l.l. δήμους Q 18 ἐπι- 
στρατεύσαντες P 19 τοῦ om. APQ 41 διοσκούρους KZC: 
διοσκόρους APQ 

11 
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xnc λόγον. εἶϑ᾽ oi μὲν ἐπιψαῦσαι λέγονται τῆς ὑπήνης 4 

αὐτοῦ τοῖν χεροῖν ἀτρέμα μειδιῶντες " ἡ δ᾽ εὐθὺς ἐκ μελαί- ἃ 

νης τριχὸς εἰς πυρρὰν μεταβαλοῦσα, τῷ μὲν λόγῳ πίστιν, 

τῷ δ᾽ ἀνδρὶ παρασχεῖν ἐπίκλησιν τὸν Aqvófaofov, ὅπερ 

ἐστὶ χαλκοπώγωνγα. πᾶσι δὲ τούτοις τὸ xo ἡμᾶς γενόμε- 5 

vov πίστιν παρέσχεν. ὅτε γὰρ Αντώνιος ἀπέστη Δομε- tu 

τιανοῦ, καὶ πολὺς πόλεμος ἀπὸ 1 εομανίας προσεδοκᾶτο, 

τῆς Ρώμης ταραττομένης, ἄφνω καὶ αὐτομάτως ὁ δῆμος 

ἐξ αὑτοῦ φήμην ἀνέδωκε νίκης, καὶ τὴν “Ρώμην ἐπέδραμε 

λόγος αὐτόν τε τὸν ΑΑντώνιον ἀνῃρῆσϑαι, καὶ τοῦ σὺν 

αὐτῷ στρατεύματος ἡττημένου μηδὲν μέρος λελεῖφϑαι" 

τοσαύτην δὲ λαμπρότητα καὶ ῥύμην ἡ πίστις ἔσχεν, ὥστε 

καὶ ϑῦσαι τῶν ἐν τέλει πολλούς. ζητουμένου δὲ τοῦ πρώ- «e 

του φράσαντος, ὡς οὐδεὶς ἦν, ἀλλ᾽ ὁ λόγος (εἰς) ἄλλον ἐξ 

16 ἄλλου διωκόμενος ἀνέφευγε, καὶ τέλος καταδὺς ὥσπερ εἰς 

πέλαγος ἀχανὲς τὸν ἄπειρον ὄχλον, ἐφάνη μηδεμίαν ἀρχὴν 

ἔχων βέβαιον, αὕτη μὲν 1) φήμη ταχὺ τῆς πόλεως ἐξερρύη, 

πορευομένῳ δὲ τῷ Δομετιανῷ μετὰ δυνάμεως ἐπὶ τὸν πό- 

essAeuov ἤδη καϑ' ὁδὸν ἀγγελία καὶ γράμματα φράζοντα 

20 τὴν νίκην ἀπήντησεν. ἡ δ᾽ αὐτὴ τοῦ {τε κατορϑώματος 

ἡμέρα καὶ τῆς φήμης ἐγίγνετο, ἐπὶ πλέον ἢ δισμυρίους 

σταδίους τῶν τόπων διεστώτων. ταῦτα μὲν οὐδεὶς ἀγνοεῖ 

τῶν xa" ἡμᾶς. | 

[21] 

e 1 

- 

€ Mart. 4, 11 Suet. Dom. 6, 2 Cass. Dio 67, 11, 1 epit. de Caes. 
11, 9—10 

8 roiv ΡΒ: ταν — 8 μεταβάλλουσα P! 4 ἀκνόβαρβον M 
ἀκνοβάρβαρον M^ ἀκρόβαρβον F* &vvófcofov Κ᾿ 5 χαλκο- 
πώγωνα K: χαλκοπώγων 10 τοῦ] τοὺς 1, 14 εἰς add. C Rei. 
16 ἀνέφυγε P 11 ἔχων om. in sp. V. L! 20 αὐτὴ Br.: αὐτοῦ 
τε add. Rei. 21 ἐγίνετο P ἐγένετο Sint. δισμυρίους] rectius 
τετρακισχιλίους dixisset 

21* 
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tuc p 90. Πγναῖος δ᾽ ᾿Οκτάβιος ὁ ναυαρχῶν Αἰμιλίῳ προσ- 
ορμισάμενος τῇ Σαμοϑράκῃ, τὴν μὲν ἀσυλίαν παρεῖχε τῷ[ — 

9 Π]ερσεῖ διὰ τοὺς ϑεούς, ἔκπλου δὲ καὶ φυγῆς eloyev. οὐ 

μὴν ἀλλὰ λανϑάνει πως ὃ Περσεὺς ᾿Οροάνδην τινὰ Κρῆτα 

λέμβον ἔχοντα συμπείσας μετὰ χρημάτων ἀναλαβεῖν αὖ- s i 
s τόν. ὃ δὲ κρητισμῷ χρησάμενος, τὰ μὲν χρήματα vó- — 

κτῶρ ἀνέλαβεν, ἐκεῖνον δὲ τῆς ἑτέρας νυκτὸς ἥκειν κε. 

969 λεύσας ἐπὶ τὸν πρὸς τῷ Δημητρείῳ λιμένα μετὰ τῶν τέ- 

xvov καὶ ϑεραπείας ἀναγκαίας, εὐϑὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας ἀπέ- 

«πλευσεν. ὃ δὲ Περσεὺς οἰκτρὰ μὲν ἔπασχε, διὰ στενῆς 

ϑυρίδος παρὰ τὸ τεῖχος ἐκμηρυόμενος αὑτὸν καὶ παιδία 

καὶ γυναῖκα, πόνων καὶ πλάνης ἀπείρους, οἰκτρότατον δὲ 

στεναγμὸν ἀφῆκεν, ὥς τις αὐτῷ πλανωμένῳ παρὰ τὸν 

αἰγιαλὸν ἤδη. πελάγιον τὸν ᾿Οροάνδην ϑέοντα κατιδὼν 

5 ἔφρασεν. ὑπέλαμπε γὰρ ἡμέρα, καὶ πάσης ἐλπίδος ἔρημος 
ὑπεχώρει φυγῇ πρὸς τὸ τεῖχος, οὐ λαϑὼν μέν, ὑποφϑά- 

e σας δὲ τοὺς Ρωμαίους μετὰ τῆς γυναικός. τὰ δὲ παιδία 

συλλαβὼν αὐτοῖς Ἴων ἐνεχείρισεν, ὃς πάλαι μὲν ἐρώμενος 

bv τοῦ Περσέως, τότε δὲ προδότης γενόμενος, αἰτίαν. 

παρέσχε τὴν μάλιστα συναναγκάσασαν τὸν ἄνϑρωπον ὡς 

ϑηρίον ἁλισκομένων τῶν τέκνων elc χεῖρας ἐλϑεῖν καὶ παρα- 

τ δοῦναι τὸ σῶμα τοῖς ἐκείνων κρατοῦσιν. ἐπίστευε μὲν 

οὖν μάλιστα τῷ Νασικᾷ, κἀκεῖνον ἐκάλει" μὴ παρόντος δὲ 

1 c.26 CIL I p.289 Liv. 4, 9---8, ὅ Vell. 1, 9, 4 Iustin. 88, 2, ὅ 
Flor. 1,28, 10. 11 Eutr. 4,7 de vir. ill. 56, 8 Diod. 30, 23 Cass. Dio 
fg. 66,3. 4 Zon. 9, 23 

1 ναυαρχῶν K Xy.: συνναυάρχων À συνάρχων cet. αἰμιλίου Ρ 
1.2 προσορμησάμενος L'KP  συμπεῖσαι APM 1 ἑτέρας 2: 
ρας antecedente lac. L'! om. cet. ἐχομένης Cor. ex Am. 8 .ΖἼη- 
μητρείῳ Anon.: δημητρίωι ,. 12 ἀπείρων : corr. Rei. ἄπειρα Anon. 
18 ὕστις PQ 14 ógoóvóqv P 18 αὐτοῖς L' KZ: αὐτὸς PQL* 
ἴων L'KZB: lov: PQL?* ἐνεχείρησεν L' ἐπεχείρισεν vel -onosv 8 
21 ϑηρίων 6, et ex corr. P 92 μὲν om. QZ 
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κατακλαύσας τὴν τύχην καὶ τὴν ἀνάγκην περισκεψά- α. 1668 

μενος, ἔδωκεν αὑτὸν ὑποχείριον τῷ [Τ᾽ ναίῳ, τότε μάλιστα 

ποιήσας φανερόν, ὅτι τῆς φιλαργυρίας ἦν ἔν αὐτῷ τι 

κακὸν ἀγεγνέστερον ἡ φιλοψυχία, δι’ ἥν, ὃ μόνον ἡ τύχη 

668 τῶν ἐπταικότων οὐκ ἀφαιρεῖται, τὸν ἔλεον ἀπεστέρησεν 

e ἑαυτοῦ. δεηϑεὶς γὰρ ἀχϑῆναι πρὸς τὸν Αἰμίλιον, ὃ μὲν ς 8 

ὡς ἀνδρὶ μεγάλῳ πεπτωκότι πτῶμα νεμεσητὸν καὶ δυστυ- 

χὲς ἐξαναστὰς {(προγδὑπήντα μετὰ τῶν φίλων δεδακρυμένος " 

ὁ δ᾽, αἴσχιστον ϑέαμα, προβαλὼν αὑτὸν ἐπὶ στόμα, καὶ 9 

10 γονάτων δραξάμενος, ἀνεβάλλετο φωνὰς ἀγεννεῖς καὶ δεή- 

σεις, ἃς οὐχ ὑπέμεινεν οὐδ᾽ ἤκουσεν ὁ Αἰμίλιος, ἀλλὰ 

προσβλέψας αὐτὸν ἀλγοῦντι καὶ λελυπημένῳ τῷ προ- 

σώπῳ᾽ ,,.ί τῆς τύχης εἶπεν ,,(ὦ ταλαίπωρε τὸ μέγιστον 10 

ἀφαιρεῖς τῶν ἐγκλημάτων, ταῦτα πράττων ἀφ᾽ ὧν δόξεις 

15 οὐ παρ᾽ ἀξίαν ἀτυχεῖν, οὐδὲ τοῦ νῦν ἀλλὰ τοῦ πάλαι δαί- 

μονος ἀνάξιος γεγονέναι; τί δέ μου καταβάλλεις τὴν τι 

νίκην, καὶ τὸ κατόρϑωμα ποιεῖς μικρόν, ἐπιδεικνύμενος ἃ 

ἑαυτὸν οὐ γενναῖον οὐδὲ πρέποντα Ῥωμαίοις ἀνταγω- 

νιστήν; ἀρετή τοι δυστυχοῦσι μεγάλην ἔχει μοῖραν αἰδοῦς 1» 

20 καὶ παρὰ πολεμίοις, δειλία δὲ Ρωμαίοις κἂν εὐποτμῇ 
πάντῃ ἀτιμότατον.“ 

94. Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἀναστήσας καὶ δεξιω- 

σάμενος Τουβέρωνι παρέδωκεν, αὐτὸς δὲ τοὺς παῖδας καὶ 

τοὺς γαμβροὺς καὶ τῶν ἄλλων ἡγεμονικῶν μάλιστα τοὺς 

3? c. 27 Liv. 40, 8, 6. 7 Flor. 1,28, 11 Diod. 80, 23 

4 ἀγενέστερον P 6 αὑτοῦ Q 6€—21 excerpsit Zon. 9, 23 
p.318,28—319,10 8 προὔπήντα Zie. (ex προσυπαντῆσαι Zon.): 
ὑπήντα 58 καταβαλεῖν Zon. 10 δραξάμενος Zon. (-0v): ὀρε- 

ξάμενος ἀνεβάλετο Q, 12 προσιδόντα Zon. 18 joris P 
16 εὐτυχεῖν L'P 18 σεαυτὸν QZP? Ῥωμαίοις Zon.: ῥωμαίων 
ἀνταγωνιστὴς L! 19 τοι] τοῖς Rei. τοι roig Sint. δυστυχίαν 
L' αἰδοῦς om. Zon. 20 παρὰ om.Q 28 τουβέρτωνι Z 



304 M IAOTTAPXOT 

α. 168 γεωτέρους ἔσω τῆς σκηνῆς ἐπισπασάμενος, πολὺν χρόνον 

ἦν πρὸς αὑτῷ σιωπῇ καϑήμενος, ὥστε ϑαυμάζειν ἅπαν- 

8 τας᾽ ὁρμήσας δὲ περὶ τῆς τύχης καὶ τῶν ἀνϑρωπίνων 

e διαλέγεσθαι πραγμάτων, ,,ἄρά y" εἶπεν ,, ἄξιον εὐπρα- 

γίας παρούσης ἄνϑρωπον ὄντα ϑρασύνεσϑαι, καὶ μέγα 5 

φρονεῖν ἔϑνος ἢ πόλιν ἢ βασιλείαν καταστρεψάμενον, ἢ 

τὴν μεταβολὴν ταύτην y τύχη παράδειγμα τῷ πολε- 

μοῦντι {τῆς κοινῆς ἀσϑενείας προϑεῖσα, παιδεύει μηδὲν 

8 ὡς μόνιμον καὶ βέβαιον διανοεῖσϑαι; ποῖος γὰρ ἀνϑρώ- 

ποις τοῦ ϑαρρεῖν καιρός, ὅταν τῷ κρατεῖν ἑτέρων μάλιστα 10 

δεδοικέναι τὴν τύχην ἀναγκάζῃ, καὶ τῷ χαίροντι δυσϑυ- 

μίαν ἐπάγῃ τοσαύτην ὁ τῆς περιφερομένης καὶ προσιστα- 

4 μένης ἄλλοτ᾽ ἄλλοις εἱμαρμένης λογισμός; ἢ τὴν ᾿Αλεξάν- ez 8 

f Ópov διαδοχήν, ὃς ἐπὶ πλεῖστον ἤρϑη δυνάμεως καὶ μέγι- 

στον ἔσχε κράτος, ὥρας μιᾶς μορίῳ πεσοῦσαν ὑπὸ πόδας 15 

ϑέμενοι, καὶ τοὺς ἄρτι μυριάσι πεζῶν καὶ χιλιάσιν ἵπ- 

πέων τοσαύταις ὁπλοφορουμένους βασιλεῖς ὁρῶντες ἔκ 

τῶν πολεμίων χειρῶν ἐφήμερα σιτία καὶ ποτὰ λαμβάνον- 

τας, οἴεσϑε τὰ xaÜ' ἡμᾶς ἔχειν τινὰ βεβαιότητα τύχης 

s διαρκῆ πρὸς τὸν χρόνον; οὐ καταβαλόντες ὑμεῖς ol νέοι 20 

970 τὸ κενὸν φρύαγμα τοῦτο καὶ γαυρίαμα τῆς νίκης, ταπεινοὶ 

καταπτήξετε πρὸς τὸ μέλλον, ἀεὶ καραδοκοῦντες εἰς ὅ 

τι κατασκήψει τέλος ἑκάστῳ τὴν τῆς παρούσης εὐπραγίας ᾿ 

e ὁ δαίμων νέμεσιν ;“ τοιαῦτά φασι πολλὰ διαλεχϑέντα τὸν 

Αἰμίλιον ἀποπέμψαι τοὺς νέους, εὖ μάλα τὸ καύχημα 30 

1 ἐπιπλασάμενος L' 8 τύχης] μάχης KQP? mg et F*, in quo 
8.8. vÓ 4.0 εὐπραγίαις παρούσαις L'KP  —— 60.7 ἢ τὴν om. L! 
ἢ τὴν — παράδειγμα om.K 7 ταύτην om.L! ἡ τύχη Sint.: 
τῆς τύχης ἣ codd. (sed τῆς τύχης om. in sp. v. L') 8 τῆς 
add. Zie. παιδεύει δὲ L'! 10 τῷ ΖΟ: ὁ τοῦ L'K τοῦ PQ τὸ 
L? editt. ζαὐτῷ» τῷ Zie. 12.13 προισταμένης: corr. Steph. 
18 ἄλλης ΚΟ 17.18 ἐκ χειρῶν τῶν πολεμίων (Rei.) Zie. 
19 ὑμᾶς Zie. 94 φασὶ om. K φησὶ M^ 
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καὶ τὴν ὕβοιν ὥσπερ χαλινῷ τῷ λόγῳ κόπτοντι xexoAa- 

σμένους. 
98. Ἔκ τούτου τὴν μὲν στρατιὰν πρὸς ἀνάπαυσιν, αὗ- a. 168/7 

τὸν δὲ πρὸς ϑέαν τῆς “Ελλάδος ἔτρεψε καὶ διαγωγὴν 

5 ἔνδοξον ἅμα καὶ φιλάνϑρωπον. ἐπιὼν γὰρ ἀνελάμβανε 

τοὺς δήμους, καὶ τὰ πολιτεύματα καϑίστατο, καὶ δωρεὰς 

ἐδίδου ταῖς μὲν σῖτον ἐκ τοῦ βασιλικοῦ, ταῖς δ᾽ ἔλαιον. 

τοσοῦτον γὰρ εὑρεϑῆναί φασιν ἀποκείμενον, ὥστε τοὺς sb 

λαμβάνοντας καὶ δεομένους ἐπιλιπεῖν πρότερον ἢ κατα- 

10 γαλωϑῆναι τὸ πλῆϑος τῶν εὑρεϑέντων. àv δὲ Δελφοῖς « 

ἰδὼν κίονα μέγαν τετράγωνον ἔκ λίϑων λευκῶν συνηο- 

μοσμένον, ἐφ᾽ οὗ Περσέως ἔμελλε χρυσοῦς ἀνδριὰς τί- 

ϑεσϑαι, προσέταξε τὸν αὑτοῦ τεϑῆναι" τοὺς γὰρ ἡττη- 

μένους τοῖς νικῶσιν ἐξίστασϑαι χώρας προσήκειν. ἔν δ᾽ 

15 ᾿Ολυμπίᾳ τοῦτο δὴ τὸ πολυϑούλητον ἐκεῖνον ἀναφϑέγξα- 

σϑαί φασιν, ὡς τὸν “Θμήρου Δία Φειδίας ἀποπλάσαιτο. 
τῶν δὲ δέκα πρέσβεων ἐκ Ρώμης ἀφικομένων, Μακεδόσι 6 a. 167 

μὲν ἀπέδωκε τὴν χώραν καὶ τὰς πόλεις ἐλευϑέρας οἰκεῖν c 

καὶ αὐτονόμους, ἑκατὸν τάλαντα Ῥωμαίοις ὑποτελοῦ- 

688 σιν, οὗ πλέον ἢ διπλάσιον τοῖς βασιλεῦσιν εἰσέφερον. ϑέας x 

9: δὲ παντοδαπῶν ἀγώνων καὶ ϑυσίας ἐπιτελῶν τοῖς ϑεοῖς, 

ἑστιάσεις καὶ δεῖπνα προὔϑετο, χορηγίᾳ μὲν &x τῶν βασι- 

λικῶν ἀφϑόνῳ χρώμενος, τάξιν δὲ καὶ κόσμον καὶ κατα- 

κλίσεις καὶ δεξιώσεις καὶ τὴν πρὸς ἕκαστον αὑτοῦ τῆς 

| ss κατ᾽ ἀξίαν τιμῆς καὶ φιλοφροσύνης αἴσϑησιν οὕτως ἄκρι- 

ὃ c. 28,1---ὖ CIL I* p. 503 Pol.30,10 Liv.45,27,5—28,5 11 Liv. 
45,17,1—83. 18.29. 30 Diod.31,8,1—6 20 Liv. 45, 39, 8 —33, 7 

1 κόπτοντι] σωφρονίξοντι Latte 8 ἑαυτὸν Q 71 βασιλικοῦ] 
δημοσίου P!'Z ταῖς δ᾽] τὰ δ᾽ Ζ 12 ἤμελλε AP 192.18 τεϑῆ- 
ναι ἀνδριὰς (om. τίϑεσϑαι) PZ 14 προσήκει C ἐξήκει ᾳα 15 πο- 
λυϑρύλλητον P!QZ ἐκεῖνο L*QZ 17 δὲ om. 8 19 ἑκατὸν 
«δὲ Aldina et cet. editt, ὑποτελοῦσιν Zie.: ὑποτελεῖν 90 οὗ] 
οὐ L'PZM 91 ἀποτελῶν Z 

t2 

e 
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a.167 8 Dij καὶ πεφροντισμένην ἐνδεικνύμενος, ὥστε ϑαυμάζειν 

τοὺς Ἕλληνας, εἰ μηδὲ τὴν παιδιὰν ἄμοιρον ἀπολείπει 

σπουδῆς, ἀλλὰ τηλικαῦτα πράττων ἀνὴρ πράγματα, καὶ 
ἃ 9 τοῖς μικροῖς τὸ πρέπον ἀποδίδωσιν. ὁ δὲ καὶ τούτοις 

ἔχαιρεν, ὅτι πολλῶν παρεσκευασμένων καὶ λαμπρῶν τὸ 5 

ἥδιστον αὐτὸς ἦν ἀπόλαυσμα καὶ ϑέαμα τοῖς παροῦσι, 

καὶ πρὸς τοὺς ϑαυμάζοντας τὴν ἐπιμέλειαν ἔλεγε, τῆς αὖ- | 

τῆς εἶναι ψυχῆς παρατάξεώς ve προστῆναι καλῶς xai 

συμποσίου, τῆς μὲν ὅπως φοβερωτάτη τοῖς πολεμίοις, 

10 τοῦ δ᾽ ὡς εὐχαριστότατον ἦ τοῖς συνοῦσιν. οὐδενὸς δ᾽ 1o 

ἧττον αὐτοῦ τὴν ἐλευϑεριότητα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν 

ἐπήνουν οἱ ἄνϑρωποι, πολὺ μὲν ἀργύριον πολὺ δὲ χρυ- 

σίον ἐκ τῶν βασιλικῶν ἠϑροισμένον οὐδ᾽ ἰδεῖν ἐϑελήσαν- 

11 Toc, ἀλλὰ τοῖς ταμίαις εἷς τὸ δημόσιον παραδόντος. μόνα 

e τὰ βιβλία τοῦ βασιλέως φιλογραμματοῦσι τοῖς υἱέσιν 15 | 
ἐπέτρεψεν ἐξελέσϑαι, καὶ διανέμων ἀριστεῖα τῆς μάχη, 

Αἰλίῳ Τουβέρωνι τῷ γαμβρῷ φιάλην ἔδωκε πέντε λιτρῶν — 
1? ὁλκήν. οὗτός ἔστι Τουβέρων, ὃν ἔφαμεν (c.5,7) uevà — — 

συγγενῶν οἰκεῖν ἑκκαιδέκατον, ἀπὸ γηδίου μικροῦ δια- — — 

13 τρεφομένων ἁπάντων. καὶ πρῶτον ἄργυρον ἐκεῖνόν φασιν 320. 
εἰς τὸν Αἰλίων οἶκον εἰσελϑεῖν, ὑπὲρ ἀρετῆς καὶ τιμῆς | 

εἰσαγόμενον, τὸν δ᾽ ἄλλον χρόνον οὔτ᾽ αὐτοὺς οὔτε yvvai- | 

κας ἀργύρου χρήζειν ἢ χρυσοῦ. 

dates 

Mem er ME e We m NP e κ“«. 

7 Liv.45,32,11 Pol. 30,14 Plut,mor.198b 615f Diod.31,8,13  . 
19 Pol. 18, 35,5 16 mor. 198 b i 

6 αὐτοῖς Q 7 ἔλεγε om. P!Z, post αὐτῆς add. P* 97/c. τ 
Κα: τὴν APZ φοβερωτάτη KQ: φοβερωτάτην AZCP* -τάτης Ῥ' 
10 τοῦ 4: τῶι L'PZ τὸ KL* εὐχαριτώτατον PQZ δ᾽ om.PZ  — 
11 αὐτοῦ ἢ τὴν Z τὴν om. KC 14 ταμίοις Ζ παραδιδόν- 
τος α μόνα {δὲν Cor. 16 ἄριστα L! 41 αἴλιον PZ 
ὑπὲρ PZ: ὑπ᾿ AKQ 22 αὐτὺς vel αὐτῆς Z οὐτὲ {τὰς Rei. 
98 ἀργύρου K: ἀργυρίου cet. et editt. 
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29. Διῳκημένων δὲ πάντων αὐτῷ καλῶς, ἀσπασά- α. 16] 

μενος τοὺς Ἕλληνας, καὶ παρακαλέσας τοὺς Μακεδόνας 

μεμνῆσϑαι τῆς δεδομένης ὑπὸ Ρωμαίων ἐλευϑερίας, σῴ- f 

eo ϑζοντας αὐτὴν δι᾿ εὐνομίας καὶ ὁμονοίας, ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν 

5 Ἤπειρον, ἔχων δόγμα συγκλήτου τοὺς συμμεμαχημένους 

αὐτῷ τὴν πρὸς Περσέα μάχην στρατιώτας ἀπὸ τῶν ἐκεῖ 

πόλεων ὠφελῆσαι. βουλόμενος δὲ πᾶσιν ἅμα καὶ μηδενὸς 
προσδοκῶντος ἀλλ᾽ ἐξαίφνης ἐπιπεσεῖν, μετεπέμψατο τοὺς 
πρώτους ἐξ ἑκάστης πόλεως ἄνδρας δέκα, καὶ προσέ- 211 

10 ταξεν αὐτοῖς, ὅσος ἀργυρός ἐστι καὶ χρυσὸς ἐν οἰκίαις καὶ 

ἱεροῖς, ἡμέρᾳ ῥητῇ καταφέρειν. ἑκάστοις δὲ συνέπεμψεν s 

ὡς ἐπ᾽ αὐτὸ δὴ τοῦτο φρουρὰν στρατιωτῶν καὶ ταξίαρχον, 

προσποιούμενον ζητεῖν καὶ παραλαμβάνειν τὸ χρυσίον. 

ἐνστάσης δὲ τῆς ἡμέρας, ὑφ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἅμα και- « 

15 ρὸν ὁρμήσαντες, ἐτράποντο πρὸς καταδρομὴν καὶ διαρπα- 

γὴν τῶν πόλεων, ὥσϑ᾽ ὥρᾳ μιᾷ πεντεκαίδεκα {μὲν ἀν- 

ϑρώπων ἐξανδραποδισϑῆναι μυριάδας, ἑβδομήκοντα δὲ 

πόλεις πορϑηϑῆναι, γενέσϑαι δ᾽ ἀπὸ τοσαύτης φϑορᾶς καὶ 5 

πανωλεϑρίας ἑκάστῳ στρατιώτῃ τὴν δόσιν οὐ μείζον᾽ 

90 ἕνδεκα δραχμῶν, φρῖξαι δὲ πάντας ἀνϑρώπους τὸ τοῦν 

πολέμου τέλος, εἰς μικρὸν οὕτω τὸ xaÜ' ἕκαστον λῆμμα 

καὶ κέρδος ἔϑνους ὅλου κατακερματισϑέντος. 

30. Αἰμίλιος μὲν οὖν τοῦτο πράξας μάλιστα παρὰ τὴν 

αὑτοῦ φύσιν, ἐπιεικῆ καὶ χρηστὴν οὖσαν, εἰς ᾿Ωρικὸν 

τῷ 

1 e. 39 Pol. 30, 15 Τήν. 46, 88,8---84,6 App. Ill. 9 Cass. Dio fg. 
67,2 Plin.n.h.4,39 93 c. 30—32,1 Liv. 45, 34, 1---89 Vell. 1,9,6 

ὃ δεδομένης αὐτοῖς C 4 ἐνέζευξεν P'!Z ὑπὸτὴνξΖ ὅ ἔχον Z 
11 ἐν ἡμέρᾳ 8 19 φρουρὰν καὶ ταξιαρχῶν καὶ στρατιωτῶν Q 
18 προσποιουμένην C ποιούμενον vel -vog Q 14 ἐκστάσης Q 
ὑφ᾽ Rei: ἐφ᾽ 16 πόλεων Anon.: πολεμίων μὲν 884. Καὶ 
18 πορϑῆναι Z ἀπὸ] ἐκ A 19 πανολεϑρίας L'P μείζον᾽ 
Cor.: μεῖζον 24 ὥρικον L!P ὥριχον Z ὁρικὸν K 
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a.167 2 κατέβη" κἀκεῖϑεν εἰς ᾿Ιταλίαν μετὰ τῶν δυνάμεων πε΄ 

ραιωϑείς, ἀνέπλει τὸν Θύβριν ποταμὸν ἐπὶ τῆς βασιλικῆς 

ἑκκαιδεκήρους, κατεσκευασμένης eig κόσμον ὅπλοις αἰχ- | 

3 μαλώτοις καὶ φοινικίσι καὶ πορφύραις *** ὼς καὶ πανήηγυρ | 

e. ἔξωθϑεν, ὥστε (roózyov τινὰ Sowufi(xijc? πομπῆς 5 — 
e προαπολαύειν τοὺς “Ρωμαίους, τῷ ῥοθίῳ σχέδην ὑπά- | 

γοντι τὴν ναῦν ἀντιπαρεξάγοντας. 1 

4 Οἱ δὲ στρατιῶται τοῖς βασιλικοῖς χρήμασιν ἐποφϑαλ- | 

μίσαντες, ὡς οὐχ ὅσων ἠξίουν ἔτυχον, ὠργίζοντο μὲν 

ἀδήλως διὰ τοῦτο καὶ χαλεπῶς εἶχον πρὸς τὸν Αἰμίλιον, 10 

αἰτιώμενοι δὲ φανερῶς, ὅτι βαρὺς γένοιτο καὶ δεσποτικὸς 

αὐτοῖς ἄρχων, οὐ πάνυ προϑύμως ἐπὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ ϑριάμ- το8. 

5 βου σπουδὴν ἀπήντησαν. αἰσϑόμενος δὲ τοῦτο ΣΈέρβιος 

Γάλβας, ἐχϑρὸς Αἰμιλίου, γεγονὼς δὲ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸ 

χιλιάρχων, ἐϑάρρησεν ἀναφανδὸν εἰπεῖν, ὡς οὐ δοτέον εἴη 15. 

6 τὸν ϑρίαμβον. ἐνεὶς δὲ πολλὰς τῷ στρατιωτικῷ πλήϑει ] 

ἃ διαβολὰς κατὰ τοῦ στρατηγοῦ, καὶ τὴν οὖσαν ὀργὴν ἔτι — 

μᾶλλον ἐξερεϑίσας, ἠτεῖτο παρὰ τῶν δημάρχων ἄλλην E 

ἡμέραν" ἐκείνην γὰρ οὐκ ἐξαρκεῖν τῇ κατηγορίᾳ, τέσ- i 

τ σαρας ἔτι λοιπὰς ὥρας ἔχουσαν. τῶν δὲ δημάρχων λέγειν so ἡ 

1. 2 ἐπεραιώϑη καὶ περαιωϑεὶς M^ 2 πρὸς τὸν ϑρύμβον Z 8 
ϑύμβρον P 8 κατασχευασμένης L'P 4 φοινικίσι — 5 zou- — — 
πῆς om. in lac. P, sed φοιν. καὶ πορφ. suppl. P*; ὡς καὶ — ϑριαμ- | 
βικῆς om. in lac. K; πορφύραις *** ὡς καὶ zovnyvo xxx ἔξωϑεν. — 
ὥστε xk ὄντινα ϑριαμβι xx* πομπῆς L' (ϑριαμβικῆς L*); idem, — 
sed πανηγύρεων AD; idem sed πανηγύρεων hab. et πομπῆς. - 
om. Z; paulum differunt Q; πορφύραις ὡς καὶ πανηγυρίξειν ἔξω- | 
Oev καϑάπερ εἴς τινα ϑριαμβικὴν ϑέαν πομπῆς καὶ €, quem 
sequitur (nisi quod ϑριαμβικῆς dat) Sint.; πορφ., ὡς καὶ πανη- 
γυρίξοντας ἔξωϑεν καϑάπερ εἴς τινα ϑριαμβικὴν ϑέαν πομπῆς 
Anon. et editt. inde a Steph.; πορφύραις ζλαμπρῶς οὕὔτ)ως καὶ 
πανηγυρζικῶς») ἰτἔξωϑεν, ὥστε (toómp»ov τινὰ ϑριαμβιζκῆς 
πομπῆς Zie. ζλαμπρ)γῶς καὶ πανηγυρζίξων εὐθὺς) Latte 
6 προαπολαύειν ADQ: προαπολύειν LKPZ 8.9 ἐποφϑαλμή- 
σαντες A 9 0cov PZ 19 αὐτοῖς om. Z 16 δὲ καὶ Q 
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αὐτὸν εἴ τι βούλεται κελευόντων, ἀρξάμενος μακρῷ καὶ a. 161 

βλασφημίας ἔχοντι παντοδαπὰς χρῆσϑαι λόγῳ, τὸν χρό- 

vov ἀνήλωσε τῆς ἡμέρας" καὶ γενομένου σκότους, ois 

μὲν δήμαρχοι τὴν ἐκκλησίαν ἀφῆκαν, πρὸς δὲ τὸν 1 άλβαν 

5 οἱ στρατιῶται συνέδραμον ϑρασύτεροι γεγονότες, καὶ 

συγκροτήσαντες αὑτούς, περὶ τὸν ὄρϑρον αὖϑις κατα- 

λαμβάνονται τὸ Καπετώλιον" ἐκεῖ γὰρ oi δήμαρχοι τὴν 

ἐκκλησίαν ἔμελλον ἄξειν. e 

31. Ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τῆς ψήφου δοϑείσης, ἥ ve πρώτη 

10 φυλὴ τὸν ϑοίαμβον ἀπεψηφίζετο, καὶ τοῦ πράγματος oi- 

σϑησις εἰς τὸν ἄλλον δῆμον καὶ τὴν σύγκλητον κατῇει. 

καὶ τὸ μὲν πλῆϑος ὑπεραλγοῦν τῷ προπηλακίζεσθαι τὸν 

Αἰμίλιον ἐν φωναῖς ἦν ἀπράκτοις, οἱ δὲ γνωριμώτατοι 

τῶν ἀπὸ βουλῆς, δεινὸν εἶναι τὸ γινόμενον βοῶντες, ἀλλή- 

15 λους παρεκάλουν ἐπιλαβέσϑαι τῆς τῶν στρατιωτῶν ἀσελ- 

γείας καὶ ϑρασύτητος, ἐπὶ πᾶν ἀφιξομένης ἄνομον ἔργον 

«al βίαιον, εἰ μηδὲν ἐμποδὼν αὐτοῖς γένοιτο »«« Παῦλον 

Αἰμίλιον ἀφελέσϑαι τῶν ἐπινικίων τιμῶν. ὠσάμενοι δὲ τὸν 

ὄχλον, καὶ ἀναβάντες ἁϑρόοι, τοῖς δημάρχοις ἔλεγον ἔἐπι- 

90 σχεῖν τὴν ψηφοφορίαν, ἄχοι ἂν διέλϑωσιν ἃ βούλονται 

πρὸς τὸ πλῆϑος. ἐπισχόντων δ᾽ αὐτῶν, καὶ γενομένης 

σιωπῆς, ἀνελϑὼν ἀνὴρ ὑπατικὸς καὶ πολεμίους εἴκοσι καὶ 

τρεῖς ἔκ προκλήσεως ἀνῃρηκώς, Μᾶρκος Σερβίλιος, Ai- 

|... μίλιον μὲν ἔφη Παῦλον ἡλίκος αὐτοκράτωρ γένοιτο 

| n svOv μάλιστα γινώσκειν, ὁρῶν ὅσης ἀπειϑείας γέμοντι καὶ 

955 κακίας στρατεύματι χρησάμενος οὕτω καλὰς κατώρϑωσε 

r$ 

m ὦ9 

r 

6 ϑρασύτερον L'PZ 10 xol ἡ τοῦ Rei. 11 δῆμον] τόπον Z 
12 μὲν om. Z 17 lac. stat. Zie., excidit velut βουλομένοις vel 
τολμῶσι: {τοῦν Li. {τὸ μὴν Latte 20 ἄχρις AK μέχρις ΡΖ 
διέλθωσιν A: ἔλθωσιν Q, διαλεχϑῶσιν ΚΡΖ 21 αὐτῶν Zie.: 
πάντων codd. τούτων Cor. 96 νῦν K: τὸ νῦν ὅσον L' ὅσα 
τῆς Κ΄. ἀπειϑίας Z 26 στρατεύματα Z γρησάμενος ΚΡΖ: 
χρώμενος AQ καλῶς L 
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πῖνε καὶ μεγάλας πράξεις " ϑαυμάζειν δὲ τὸν δῆμον, εἶ τοῖς ἀπ᾽ 

᾿Ιλλυριῶν καὶ Λιγύων ἀγαλλόμενος ϑοιάμβοις, αὑτῷ φϑο- 

γεῖ τὸν Μακεδόνων βασιλέα ζῶντα καὶ τὴν ᾿Αλεξάνδρου 

καὶ Φιλίππου δόξαν ἐπιδεῖν ὑπὸ τοῖς Ῥωμαίων ὅπλοις 

e ἀγομένην αἰχμάλωτον. «πῶς γὰρ οὐ δεινὸν εἶπεν, ,,εἶ s 

φήμης μὲν περὶ νίκης ἀβεβαίου πρότερον εἷς τὴν πόλιν 

ἐμπεσούσης, ἐϑύσατε τοῖς ϑεοῖς, εὐχόμενοι τοῦ λόγου 

τούτου ταχέως ἀπολαβεῖν τὴν ὄψιν, ἥκοντος δὲ τοῦ στρα- 

τηγοῦ μετὰ τῆς ἀληϑινῆς νίκης, ἀφαιρεῖσϑε τῶν μὲν ϑεῶν 

τὴν τιμήν, αὑτῶν δὲ τὴν χαράν, ὡς φοβούμενοι ϑεάσασϑαι 10 

τὸ μέγεϑος τῶν κατορϑωμάτων, ἢ φειδόμενοι τοῦ πολε- 

μίου βασιλέως" καίτοι κρεῖττον ἦν τῷ πρὸς ἐκεῖνον ἐλέῳ, 

b μὴ τῷ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα φϑόνῳ λυϑῆναι τὸν ϑοίαμβον. 

τ ἀλλ᾽ εἷς τοσαύτην᾽᾿ ἔφη ,,τχὸ καχκόηϑες ἐξουσίαν προάγεται 

δι ὑμῶν, ὥστε περὶ στρατηγίας καὶ ϑριάμβου τολμᾷ 

λέγειν ἄνϑρωπος ἄτρωτος καὶ τῷ σώματι στίλβων ὑπὸ 

λειότητος καὶ σκιατραφίας πρὸς ἡμᾶς τοὺς τοσούτοις 

τραύμασι πεπαιδευμένους ἀρετὰς καὶ κακίας κρίνειν 

8 στρατηγῶν. ἅμα δὲ τῆς ἐσθῆτος διασχών, ἐξέφηνε κατὰ 

τῶν στέρνων ὠτειλὰς ἀπίστους τὸ πλῆϑος. εἶτα μετα- so j 

στραφεὶς ἔνια τῶν οὐκ εὐπρεπῶς ἔν ὄχλῳ γυμνοῦσϑαι 0o- — | 

κούντων τοῦ σώματος ἀνεκάλυψε, καὶ πρὸς τὸν láABav 

9 ἐπιστρέψας" ,00 uv! ἔφη, ,,)ἁχελᾷς ἐπὶ τούτοις, ἐγὼ δὲ 

[e 

1 ἀπ᾽ ἐπ᾽ Z 2 λιβύων: corr. Xy. «αὐτὸς αὑτῷ Rei. 
ὃ τὸν KL'ADC: τῶν L'QZP 6 εἶπεν C Rei: εἰπεῖν εἰ -- 
7 εϑύσατε om. K εἰ --- 6 νίκης Zie.: εἰ φ. περὶ v. ZL? si φ. μὲν 
v.C om. L' PQ 6 ἀβεβαίου ZL*C: μὲν ἀβέβαιον L'Q om. P 
πρότερον ZL?C: φότερον L! ἀμφότερον P φοβερώτερον Q πόλιν 
om, 1,1 7 ἐκπεσούσης Z ἐϑύσατε)] σατε 1,1 εὖμενοι 1, 
8 τούτου] τοῦ L' 59 ἀφαιρεῖσθαι LPQZ — 11.12 πολεμίου βα- 
σιλέως K: πολεμίου CL* πολέμου AD βασιλέως L'PQZ 18 τὸν 
KAC: om. cet. 15 τολμῶ L' τολμᾶν K 17 σκιαγραφίας 
ΖΜ ἡἧμᾶς Ànon.: ὑμᾶς 
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σεμνύνομαι πρὸς τοὺς πολίτας" ὑπὲρ τούτων yàg ἡμέραν c a.167 
καὶ νύκτα συνεχῶς ἱππασάμενος ταῦτ᾽ ἔσχον. ἀλλ᾽ ἄγε 10 

λαβὼν αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ψῆφον ἐγὼ δὲ καταβὰς παρακο- 

λουϑήσω πᾶσι, καὶ γνώσομαι τοὺς κακοὺς καὶ ἀχαρί- 

στους καὶ δημαγωγεῖσϑαι μᾶλλον ἐν τοῖς πολέμοις ἢ 

στρατηγεῖσϑαι βουλομένους.“ 32. οὕτω φασὶν ὑπὸ τῶν 

τῷ 8 λόγων τούτων ἀνακοπῆναι καὶ μεταβαλεῖν τὸ στρατιωτι- 

κόν, ὥστε πάσαις ταῖς φυλαῖς ἐπικυρωϑῆναι τῷ Αἰμιλίῳ 

τὸν ϑρίαμβον. 

19 “Πεμφϑῆναι δ᾽ αὐτὸν οὕτω λέγουσιν. ὃ μὲν dfiuoc ἔν 

τε τοῖς ἱππικοῖς ϑεάτροις, ἃ Κίρκους καλοῦσι, περί τε 

τὴν ἀγορὰν ixoía πηξάμενοι, καὶ τἄλλα τῆς πόλεως μέρη 

καταλαβόντες, ὡς ἕκαστα παρεῖχε τῆς πομπῆς ἔποψιν, ἃ 

ἐϑεῶντο, καϑαραῖς ἐσϑῆσι κεκοσμημένοι. πᾶς δὲ ναὸς 

15 ἀνέῳκτο καὶ στεφάνων καὶ ϑυμιαμάτων ἦν πλήρης, ὑπη- 

ρέται τε πολλοὶ καὶ ῥαβδονόμοι τοὺς ἀτάκτως συρρέον- 

τας εἷς τὸ μέσον καὶ διαϑέοντας ἐξείργοντες, ἀναπεπτα- 

|i. μένας τὰς ὅδοὺς καὶ καϑαρὰς παρεῖχον. τῆς δὲ πομπῆς 

εἰς ἡμέρας τρεῖς νενεμημένης, ἣ μὲν πρώτη μόλις ἐξαρκέ- 

20 σασὰ τοῖς αἰχμαλώτοις ἀνδριάσι καὶ γραφαῖς καὶ κολοσ- 

σοῖς, ἐπὶ ζευγῶν πεντήκοντα καὶ διακοσίων κομιζομένοις, 

τούτων ἔσχε ϑέαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ κάλλιστα καὶ πο- 

to 

o 

ΓΝ 

e 

10 c. 32—34 CIL Ip. 278 act. tr. ἃ. 587. Liv. 46, 40, 1—6 Vell. 1, 
9,5 ΒΊον. 1, 38, 19. 18 Diod. 31,8,9—12. 9,1. cf. Cie. Cat. 4, 21 
Mur.31 in Pis. 58.061 Tusc. 5,118 fin. 5, 70 

5 πολεμίοις ΡΖ ὁ6ς( εἶθ᾽) οὕτω vel οὕτω (δὲν Rei. οὕτω φασὶν 
post τούτων transpon. Zie. 11 κίρκους ΚΟ: κρίκους vel κρικοὺς 
cet. e| τοῦ 1} 19 ἴκχρια P 14 καϑαροῖς ΡΖ 18 ἀνέωκε PZ 
ϑεαμάτων Ζ 16v: 0m.PZ 17.18 ἀναπεπταμένους 2Ζ 19 τρεῖς 
om. in sp.v. L' ἡ uiv om. ἴῃ sp. v. L! μὲν om. PZK 90 ἀν- 
δράσι Z καὶ") om. in Sp. v. L! κολοσοῖς Z 231 ξευγῶν CL?: 
ξεύγη 92 τούτων Vulc.: τοῦτο codd. τοιοῦτον Rei.; expectes 
velut ϑαυμαστὴν, nisi plura exciderunt ϑέαμα C Vulc. al. 
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a.167 λυτελέστατα τῶν Μακεδονικῶν ὅπλων ἐπέμπετο πολ- 

 eÀaicg ἁμάξαις, αὐτά τε μαρμαίροντα χαλκῷ νεοσμήκτῳ 

καὶ σιδήρῳ, τήν τε ϑέσιν ἐκ τέχνης καὶ συναρμογῆς, ὡς 

ἂν μάλιστα συμπεφορημένοις χύδην καὶ αὐτομάτως ἐοίκοι, 

e πεποιημένα, κράνη πρὸς ἀσπίσι, xai ϑώρακες ἐπὶ κνη- s 

μῖσι, καὶ Κρητικαὶ πέλται καὶ Θράκια γέρρα καὶ φαρέτραι 

μεϑ ἱππικῶν ἀναμεμειγμέναι χαλινῶν, καὶ ξίφη γυμνὰ 

διὰ τούτων παρανίσχοντα καὶ σάρισαι παραπεπηγυῖαι, 
τ σύμμετρον ἐχόντων χάλασμα τῶν ὅπλων, ὥστε τὴν πρὸς 

f ἄλληλα κροῦσιν ἐν τῷ διαφέρεσϑαι τραχὺ καὶ φοβερὸν ὑπη- τὸ 

8 χεῖν, καὶ μηδὲ νενικημένων ἄφοβον εἶναι τὴν ὄψιν. μετὰ | 

δὲ τὰς ὁπλοφόρους ἁμάξας ἄνδρες |im]émopebovro voic- 

χίλιοι, νόμισμα φέροντες ἀργυροῦν ἐν ἀγγείοις ἕπτα- 

κοσίοις πεντήκοντα τριταλάντοις, ὧν ἕκαστον ἀνὰ τέσ- 

9 σαρες ἐκόμιζον" ἄλλοι δὲ κρατῆρας ἀργυροῦς καὶ κέρατα 15 

καὶ φιάλας καὶ κύλικας, εὖ διακεκοσμημένα πρὸς ϑέαν 

ἕκαστα καὶ περιττὰ τῷ μεγέϑει καὶ τῇ παχύτητι τῆς 

τορείας. 38. τῆς δὲ τρίτης ἡμέρας ἕωϑεν μὲν εὐθὺς ἐπο- a8. 
ρεύοντο σαλπιγκταί, μέλος οὐ προσόδιον καὶ πομπικόν, 

278 ἀλλ οἵῳ μαχομένους ἐποτρύνουσιν αὑτοὺς “Ρωμαῖοι, vo 

? προσεγκελευόμενοι. μετὰ δὲ τούτους ἤγοντο χρυσόκερῳ 

τροφίαι βοῦς ἑκατὸν εἴκοσι, μίτραις ἠσκημένοι καὶ στέμ- 

μασιν" οἱ δ᾽ ἄγοντες αὐτοὺς νεανίσκοι περιζώμασιν εὖ- 

παρύφοις ἐσταλμένοι πρὸς ἱερουργίαν ἐχώρουν, καὶ παῖ- 

4 συμπεφρονημένοις Q ἐοίκοι A!: ἐώκει KPQZL? — 5 πε- 
ποιημένα] πεπυκασμένα (ad κράνη) Rei. κείμενα Zie. 8 πε- 
πηγυῖαι ῬΖ 9 ὥστε] ὡς Ζ 10 ἄλληλα L?: τὰ ἄδηλα κρά- 
σιν Z ταχὺ τὴν φοβερὰν Z (ταχὺ et P) ὑπισχεῖν ῬΡΖ 11 μὴ 
νενικημένον Z 12 ἐπεπορεύοντο: corr. Cor. 18 ἀγγίοις Ῥ 
13.14 πεντακοσίοις Z τριακοσίοις Q 15 ἀργυρὰς Z 16 δια- 
κεκοσμημένας codd.praeter C 117 παχύτητι L*: ταχύτητι L'PZ 
τραχύτητι Κα 18 τορείας 1,5: πορείας L'PQZ ἱστορίας Καὶ 
18 μὲν om.Z 30 αὐτοῖς L! 39 μήτραις PZ 
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δες ἀργυρᾶ λοιβεῖα xal χρυσᾶ κομίζοντες. εἶτα μετὰ voó- 

τους οἱ τὸ χρυσοῦν νόμισμα φέροντες, εἰς ἀγγεῖα τριτα- 

λαντιαῖα μεμερισμένον ὁμοίως τῷ ἀργυρῷ᾽ τὸ δὲ πλῆ- 
ϑὸος ἦν τῶν ἀγγείων ὀγδοήκοντα τριῶν δέοντα. τούτοις 

ἐπέβαλλον οἵ τε τὴν ἱερὰν φιάλην ἀνέχοντες, ἣν ὁ Αἰμί- 

λιος ἐκ χρυσοῦ δέκα ταλάντων διὰ λίϑων κατεσκεύασεν, 

οἵ τε τὰς ᾿Αντιγονίδας καὶ Σελευκίδας καὶ Θηρικλείους 

καὶ ὅσα περὶ δεῖπνον χρυσώματα τοῦ Π]ερσέως ἐπιδεικνύ- 

μενοι. τούτοις ἐπέβαλλε τὸ ἅρμα τοῦ ]]ερσέως καὶ τὰ 

10 ὅπλα καὶ τὸ διάδημα τοῖς ὅπλοις ἐπικείμενον. εἶτα μι- 

κροῦ διαλείμματος ὄντος, ἤδη τὰ τέκνα τοῦ βασιλέως 

ἤγετο δοῦλα, καὶ σὺν αὐτοῖς τροφέων καὶ διδασκάλων καὶ 

παιδαγωγῶν δεδακρυμένων ὄχλος, αὐτῶν τε τὰς χεῖρας 

ὀρεγόντων εἰς τοὺς ϑεατάς, καὶ τὰ παιδία δεῖσϑαι καὶ 

15 λιτανγεύειν διδασκόντων. ἦν δ᾽ ἄρρενα μὲν δύο, ϑῆλυ δ᾽ 

ἕν, 00 πάνυ συμφρονοῦντα τῶν κακῶν τὸ μέγεϑος διὰ τὴν 

ἡλικίαν" ἧ καὶ μᾶλλον ἐλεεινὰ πρὸς τὴν μεταβολὴν τῆς 

ἀναισϑησίας ἦν, ὥστε μικροῦ τὸν Περσέα βαδίζειν παρ- 

ορώμενον" οὕτως ὑπ᾽ οἴκτου τοῖς νηπίοις προσεῖχον τὰς 

30 ὄψεις οἱ Ρωμαῖοι, καὶ δάκρυα πολλοῖς ἐκβάλλειν συνέβη, 
πᾶσι δὲ μεμειγμένην ἀλγηδόνι καὶ χάριτι τὴν ϑέαν εἶναι, 

μέχρι οὗ τὰ παιδία παρῆλϑεν. 84. αὐτὸς δὲ τῶν τέκνων ὁ 

Περσεὺς καὶ τῆς περὶ αὐτὰ ϑεραπείας κατόπιν ἐπορεύετο, 

φαιὸν μὲν ἱμάτιον ἀμπεχόμενος, καὶ κρηπῖδας ἔχων ἐπι- 
74s χωρίους, ὑπὸ δὲ μεγέϑους τῶν κακῶν πάντα ϑαμβοῦντι 

[2] 

1 λοιβία: corr. 1.7.5 μετ᾽ αὐτοὺς PQZ 2 οἱ τὸ γρυσοῦν 
om. Z ἀγγία P 8 ἀργυρῷ Cor.: ἀργύρω Z ἀργυρίῳ cet. 
ὅ ἐπέβαλον Z 6 δεκατάλαντον Anon. διάλιϑον PZ 9 ἐπέ- 
βαλε Z 12 ἤγοντο Α 11 τῆς πρ. T. μ. ἀναισϑ'. vel παρὰ 
τὴν τῆς μεταβολῆς ἀναισϑησίαν vel πρὸς τῇ μεταβολῇ τῆς ἀ. 
Rei. πρὸς τῆς μεταβολῆς τὴν ἀναισϑησίαν Bernardakis 19 προσ- 
tiyov ΚΟ: προσείχονο 28 μέχρις QZ 

3 
α. 167 

m» 

b 

oO wm 

“2 

L-] 
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a.167 καὶ παραπεπληγμένῳ μάλιστα τὸν λογισμὸν ἐοικώς. 
ἃ 2 καὶ τούτῳ δ᾽ εἵπετο χορὸς φίλων καὶ συνήϑων, βεβαρη- 

μένων τὰ πρόσωπα πένϑει, καὶ τῷ πρὸς Περσέα βλέπειν 

ἀεὶ καὶ δακρύειν ἔννοιαν παριστάντων τοῖς ϑεωμένοις, ὅτι 

τὴν ἐκείνου τύχην ὀλοφύρονται, τῶν καϑ' ἑαυτοὺς ἐλά- s 

χιστα φροντίζοντες. 

s ΚΚαίτοι προσέπεμψε τῷ Αἰμιλίῳ, δεόμενος μὴ πομ- 

πευϑῆναι καὶ παραιτούμενος τὸν ϑρίαμβον. ὃ δὲ τῆς ἂν- 

ανδρίας αὐτοῦ καὶ φιλοψυχίας ὡς ἔοικε καταγελῶν, 

,GÀÀà τοῦτό γ᾽“ εἶπε ,,xai πρότερον ἦν ἐπὶ αὐτῷ, καὶ ι΄ 
«γῦν ἔστιν ἂν βούληται, δηλῶν τὸν πρὸ αἰσχύνης ϑάνα- 

τον, ὃν οὐχ ὑπομείνας ὁ δείλαιος, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων τινῶν 
e ἀπομαλακισϑείς, ἐγεγόνει μέρος τῶν αὑτοῦ λαφύρων. 

5 Ἐφεξῆς δὲ τούτοις ἐκομίζοντο χρυσοῖ στέφανοι τετρακό- 

σιοι τὸ πλῆϑος, otc αἱ πόλεις ἀριστεῖα τῆς νίκης τῷ Ai- τὸ S 

e μιλίῳ μετὰ πρεσβειῶν ἔπεμψαν" εἶτ᾽ αὐτὸς ἐπέβαλλεν, 

ἅρματι κεκοσμημένῳ διαπρεπῶς ἐπιβεβηκώς, ἀνὴρ καὶ 

δίχα τοσαύτης ἐξουσίας ἀξιοϑέατος, ἁλουργίδα χρυσόπα- 

στον ἀμπεχόμενος, καὶ δάφνης κλῶνα τῇ δεξιᾷ προτείνων. 

: ἐδαφνηφόρει δὲ καὶ σύμπας ὁ στρατός, τῷ μὲν ἅρματι 3. 

τοῦ στρατηγοῦ κατὰ λόχους καὶ τάξεις ἑπόμενος, ἄδων 

δὲ τὰ μὲν ᾧδάς τινας πατρίους ἀναμεμειγμένας γέλωτι, 

τὰ δὲ παιᾶνας ἐπινικίους καὶ τῶν διαπεπραγμένων ἐπαί- 

f vov; εἷς τὸν Αἰμίλιον, περίβλεπτον ὄντα καὶ ζηλωτὸν ὑπὸ — 

a πάντων, οὐδενὶ δὲ τῶν ἀγαϑῶν ἐπίφϑονον, πλὴν εἴ τι 35 
δαιμόνιον ἄρα τῶν μεγάλων καὶ ὑπερόγκων εἴληχεν 

7 mor. 198b Cic. Tusc. 5, 118. 

2 xol! del. Rei. τοῦτο L! 8 καὶ τὸ πρὸς Z et ex corr, P 
8.4 ἀεὶ βλέπειν Q 8.9 ἀνανδρείας L! 10 καὶ πρότερον 
om. L! 11 πρὸς αἰσχύνην Q 18 μαλακισϑεὶς Q ^ 16 émé- 
βαλεν: corr. B Sch. $9 τινὰς om.Z ἀναμεμιγμένους Z 
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εὐτυχιῶν ἀπαρύτειν καὶ μειγνύναι τὸν ἀνϑρώπινον βίον, a. 167 

ὅπως μηδενὶ κακῶν ἄκρατος εἴη καὶ καϑαρός, ἀλλὰ καϑ' 

Ὅμηρον (1l. 24,525—533) ἄριστα δοκῶσι πράττειν, οἷς αἱ 

τύχαι ῥοπὴν ἐπ᾽ ἀμφότερα τῶν πραγμάτων ἔχουσιν. 

s 8, Ὦ σαν γὰρ αὐτῷ τέσσαρες υἱοί, δύο μὲν εἷς ἑτέρας 

ἀπῳκισμένοι συγγενείας, ὡς ἤδη λέλεκται (c. 5,9), Σ΄κι- 

τὸ s zcv καὶ Φάβιος, δύο δὲ παῖδες ἔτι τὴν ἡλικίαν, oüc ἐπὶ 914 

τῆς οἴκίας εἶχε τῆς ἑαυτοῦ, γεγονότας ἐξ ἑτέρας γυναικός. 

ὧν ὁ μὲν ἡμέραις πέντε πρὸ τοῦ ϑριαμβεύειν τὸν Αἰμί- 

10 λιον ἐτελεύτησε τεσσαρεσκαιδεκέτης, ὃ δὲ δωδεκέτης μετὰ 

τρεῖς ἡμέρας ϑριαμβεύσαντος ἐπαπέϑανεν, ὥστε μηδένα 5 

γενέσϑαι Ρωμαίων τοῦ πάϑους ἀνάλγητον, ἀλλὰ φρῖξαι 

τὴν ὠμότητα τῆς τύχης ἅπαντας, ὡς οὐκ ἠδέσατο πένϑος 

τοσοῦτον εἰς οἰκίαν ζήλου καὶ χαρᾶς καὶ ϑυσιῶν γέμου- 

15 σαν εἰσάγουσα, καὶ καταμειγνύουσα ϑρήνους καὶ δάκρυα 

παιᾶσιν ἐπινικίοις καὶ ϑοιάμβοις. 

36. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὃ Αἰμίλιος, ὀρϑῶς λογιζόμενος 

| . ἀνδρείας καὶ ϑαρραλεότητος ἀνϑρώποις οὐ πρὸς ὅπλα καὶ y 

| σαρίσας χρῆσιν εἷναι μόνον, ἀλλὰ πρὸς πᾶσαν ὁμαλῶς 

40 τύχης ἀντίστασιν, οὕτως ἡρμόσατο καὶ κατεκόσμησε τὴν 

τῶν παρόντων σύγκρασιν, ὥστε τοῖς ἀγαϑοῖς τὰ φαῦλα 

καὶ τὰ οἰκεῖα τοῖς δημοσίοις ἐναφανισϑέντα, μὴ ταπεινῶ- 

σαι τὸ μέγεϑος μηδὲ καϑυβρίσαι τὸ ἀξίωμα τῆς νίκης. 

τὸν μὲν γὰρ πρότερον τῶν παίδων ἀποϑανόντα ϑάψας ς 

t5 

6 c. 35. 36 mor. 1980 Liv.45,40,6—41 Vell. 1,10, 8--- Val. Max. 
5, 10, 2 de vir. ill. 56, 4 Diod. 31,1, 1 App. Mac. 19 Cic. fam. 4, 6, 1 

1 εὐτυχιῶν εἴληχεν Ο εὐτυχιῶν om. F^ ἁπαρύττειν CL? 
4 ῥοπὴν Κ: τροπὴν 6.6 σκηπίων PQZL* 9 ἡμέρας Q 
10 τεσσαρεσκαιδεκάτης Z 11 ϑριαμβεύσαντας PZ 12 τοῦ 
πάϑους ῥωμαίων Z ἀσυνάλγητον Rei. (συναλγοῦντος mor. Diod.) 
14 sig τὴν AKPZ 18 ἀνδρίας L' (-ρίας om. L') Κα 51 σύγ- 
κρισιν Z φαῦλα Ζ: φλαῦρα AKPQ 94 γὰρ Zie.: γε 

BT. Plut. vit. II, 12 [1688] 22 
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α. 167 εὐθὺς ἐϑριάμβευσεν, ὡς λέλεκται" τοῦ δὲ δευτέρου μετὰ 

τὸν ϑροίαμβον τελευτήσαντος, συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν 

τὸν Ρωμαίων δῆμον, ἐχρήσατο λόγοις ἀνδρὸς οὐ δεομένου 

e παραμυϑίας, ἀλλὰ παραμυϑουμένου τοὺς πολίτας, δυσ- 

8 παϑοῦντας ἐφ᾽ οἷς ἐκεῖνος ἐδυστύχησεν. ἔφη γάρ, ὅτι s 

τῶν ἀνϑρωπίνων οὐδὲν οὐδέποτε δείσας, τῶν δὲ ϑείων 

ὡς ἀπιστότατον καὶ ποικιλώτατον πρᾶγμα τὴν τύχην 

ἀεὶ φοβηϑείς, μάλιστα περὶ τοῦτον αὐτῆς τὸν πόλεμον, 

ὥσπερ πνεύματος λαμπροῦ, ταῖς πράξεσι παρούσης, δια- 

τελοίη μεταβολήν τινα καὶ παλίρροιαν προσδεχόμενος. 10 . 

4 μιᾷ μὲν γὰρ΄᾿ εἶπεν ,,ἡμέρᾳ τὸν Ἰόνιον ἀπὸ Βρεντεσίου 

περάσας, εἷς Κέρκυραν κατήχϑην" πεμπταῖος δ᾽ ἐκεῖϑεν 

ἐν Δελφοῖς τῷ ϑεῷ ϑύσας, ἑτέραις αὖϑις αὖ πέντε viv — — 

ἃ δύναμιν ἐν Μακεδονίᾳ παρέλαβον, καὶ τὸν εἰωϑότα ov»- 

τελέσας καϑαρμὸν αὐτῆς, καὶ τῶν πράξεων εὐϑὺς ἔναρ- τὸ 8. 

£áuevoc, ἐν ἡμέραις ἄλλαις πεντεκαίδεκα τὸ κάλλιστον τὸ 

s ἐπέϑηκα τῷ πολέμῳ τέλος. ἀπιστῶν δὲ τῇ τύχῃ διὰ τὴν — 

εὔροιαν τῶν πραγμάτων, ὡς ἄδεια πολλὴ καὶ κίνδυνος 

οὐδεὶς ἦν ἀπὸ τῶν πολεμίων, μάλιστα κατὰ πλοῦν ἐδε- 
δίειν τὴν μεταβολὴν τοῦ δαίμονος ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ (τοσαύτῃ), 

τοσοῦτον στρατὸν νενικηκότα καὶ λάφυρα καὶ βασιλεῖς 

e αἰχμαλώτους κομίζων. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σωϑεὶς πρὸς 

ὑμᾶς, καὶ τὴν πόλιν ὁρῶν εὐφροσύνης καὶ ζήλου καὶ ϑυ- 

ro 
j 
B 

11 CIL I p. 289 Liv. 45, 41, 3—5 

8 τὸν] τῶν L!P! 4 ἀλλ᾿ (obrob» Rei.  ποικιλότατον 
ZM 7.8 ἀεὶ τὴν τύγην Q 8 περὶ] παρὰ Rei. αὐτῆς] αὐ- 
τὸν Ζ 9 παρούσης KAD et fort. L?: παρούσαις L'PQZ 
11 βρεντησίου AD βροντησίου vel -recíov Z 15 κατήχϑη L'ZB 
18 αὖϑις om. ΡΖ αὖ om. K πέντε] πάλιν L! 14 μακεδονίων Q, 
18 εὐθὺς) αὐτῆς Q 16 ἄλλαις om. AD 18 εὕὔρροιαν 6 εὔ- 
ψοιαν PZ 19.20 ἐδεδίει Q 20 ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ del. Sint. το- 
σαύτῃ add. Rei. 
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- /, Ed M /, 5 c , 5 i] 

σιῶν γέμουσαν, ἔτι τὴν τύχην δι ὑποψίας εἶχον, εἰδὼς a. 167 

οὐδὲν εἰλικρινὲς οὐδ᾽ ἀνεμέσητον ἀνϑρώποις τῶν μεγάλων e 

χαριζομένην. καὶ τοῦτον οὐ πρότερον ἣ ψυχὴ τὸν φόβον 

ὠδίνουσα καὶ περισκοπουμένη τὸ μέλλον ὑπὲρ τῆς πό- 

s λεὼς ἀφῆκεν, ἢ τηλικαύτῃ με προσπταῖσαι δυστυχίᾳ περὶ. 

τὸν οἶκον, υἱῶν ἀρίστων, οὗς ἐμαυτῷ μόνους ἑλιπόμην 

διαδόχους, ταφὰς ἐπαλλήλους ἐν ἡμέραις ἱεραῖς μεταχει- 

ρισάμενον. νῦν οὖν ἀκίνδυνός εἶμι τὰ μέγιστα καὶ ϑαρ- 

ρῶ, καὶ νομίζω τὴν τύχην ὑμῖν παραμενεῖν ἀβλαβῆ καὶ 

10 βέβαιον. ἱκανῶς γὰρ ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς κακοῖς εἰς τὴν 

τῶν κατωρϑωμένων ἀποκέχρηται νέμεσιν, οὖκ ἀφανέστε- 

oov ἔχουσα παράδειγμα τῆς ἀνϑρωπίνης ἀσϑενείας τοῦ 

ϑριαμβευομένου τὸν ϑριαμβεύοντα" πλὴν ὅτι Περσεὺς 

μὲν ἔχει καὶ νενικημένος τοὺς παῖδας, Αἰμίλιος δὲ τοὺς 

15 αὑτοῦ νικήσας ἀπέβαλεν.“ 
87. Οὕτω μὲν εὐγενεῖς καὶ μεγάλους λόγους τὸν Ai- 

μίλιον ἐξ ἁπλάστου καὶ ἀληϑινοῦ φρονήματος ἔν τῷ 

δήμῳ διαλεχϑῆναι λέγουσι. τῷ δὲ Περσεῖ, καίπερ οἶκτί- 

ρας τὴν μεταβολὴν καὶ μάλα βοηϑῆσαι προϑυμηϑείς, 

s) οὐδὲν εὕρετο πλὴν μεταστάσεως ἔκ τοῦ καλουμένου 

κάρκερε παρ᾽ αὐτοῖς eig τόπον καϑαρὸν καὶ φιλανϑοω- 

ποτέραν δίαιταν, ὅπου φρουρούμενος, ὡς μὲν οἱ πλεῖ- 

στοι γεγράφασιν, ἀπεκαρτέρησεν, ἔνιοι δὲ τῆς τελευτῆς 

18 c. 87,2. 3 Diod. 31,9 Liv. 45, 42,4 

3 7 ψυχὴ τὴν φόβον οὐ πρότερον Q 6 προσπταίσασα vel 
προσέπταισε Q 6 υἱῶν] ὑμῶν Z 9 νομίζω] οἰωνίζω Br. 
ὑμῖν PQ: ἡμῖν AK om. Z παραμένειν KPMZ 10 κακοῖς 
om. Z 11 κατορϑωμένων L'!P?F* κατωρϑωμάτων Q 12 τῆς 
&v99. ἀσϑ'. om. C, τοῦ ϑριαμβ. om. Z 1717 ἐξ ἀληϑινοῦ καὶ γεν- 
vaíov φρον. K 18.19 οἰχτεῖραι KPQZ 19 βοηϑῆσαι om. ΡΖ 
20 πλὴν L?: om. L'EP QZ 21 κάρκερε 1,36: κάρκα L! κάρκαρε 
KPQZ 28 τῆς om. L! 

22* 

1 

8 

9 

f 
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a.165 3 ἴδιόν τινα xal παρηλλαγμένον τρόπον ἱστοροῦσι. ueu-7;S. 

ψαμένους γάρ τι xai ϑυμωϑέντας αὐτῷ τοὺς περὶ τὸ σῶμα 

στρατιώτας, ὡς ἕτερον οὐδὲν ἠδύναντο λυπεῖν καὶ κα΄ —-. 

κοῦν αὐτόν, ἐξείργειν τῶν ὕπνων, καὶ προσέχοντας ἀκρι- 

βῶς ἐνίστασϑαι ταῖς καταφοραῖς καὶ συνέχειν ἐγρηγορότα ς 

πάσῃ μηχανῇ, μέχοι οὗ τοῦτον τὸν τρόπον ἐκπονηϑεὶς 

« ἐτελεύτησεν. ἐτελεύτησε δὲ καὶ τῶν παιδίων τὰ δύο" 

τὸν δὲ τρίτον, ᾿Αλέξανδρον, εὐφυᾶ μὲν ἐν τῷ τορεύειν 

καὶ λεπτουργεῖν γενέσϑαι φασίν, ἐκμαϑόντα δὲ τὰ 'Po- 
b μαϊκὰ γράμματα καὶ τὴν διάλεκτον, ὑπογραμματεύειν io | 

τοῖς ἄρχουσιν, ἐπιδέξιον καὶ χαρίεντα περὶ ταύτην τὸ - 

ὑπηρεσίαν ἐξεταζόμενον. 

98, Ταῖς δὲ Μακεδονικαῖς πράξεσι τοῦ Αἰμιλίου δη- 

μοτικωτάτην προσγράφουσι χάριν ὑπὲρ τῶν πολλῶν, ὡς 

τοσούτων εἰς τὸ δημόσιον τότε χρημάτων ὑπ᾽ αὐτοῦ 

τεϑέντων, ὥστε μηκέτι δεῆσαι τὸν δῆμον εἰσενεγκεῖν 

a.43 ἄχρι τῶν "lovíov καὶ Πάνσα χρόνων, οἵ περὶ τὸν πρῶτον 

9 Ἀντωνίου καὶ Καίσαρος πόλεμον ὑπάτευσαν. κἀκεῖνο δ᾽ 
ἴδιον καὶ περιττὸν τοῦ Αἰμιλίου, τὸ σπουδαζόμενον ὑπὸ 

τοῦ δήμου καὶ τιμώμενον διαφερόντως, ἐπὶ τῆς ἀριστο- 

e χρατικῆς μεῖναι προαιρέσεως, καὶ μηδὲν εἰπεῖν μηδὲ 
πρᾶξαι χάριτι τῶν πολλῶν, ἀλλὰ τοῖς πρώτοις καὶ κρα- 

8 τίστοις ἀεὶ συνεξετάζεσϑαι περὶ τὴν πολιτείαν. ὃ καὶ 
χρόνοις ὕστερον Ἄππιος ὠνείδισεν ᾿Αφρικανῷ Σκιπίωνι. 

18 Pol. 18, 35, 4 Cic. off. 2, 76 Liv. 45,40,1—3 Vell. 1,9, 6 Val. 
Max. 4,3,8 Plin. n. h. 33,56 28 c.38,39—5 mor. 810 b (cf. et 
200 c) 

1 τόπον Z 9 τοὺς πρὸς τὸ Z 8 λυποῦν Z 4 προσ- 
ἐχόντως L'PZ zooctyóvtov α 6 μέχρις Ζ 1 ἐτελεύτησε δὲ 
καὶ et τὰ δύο om.L'! δὲ om. ΡΖ 9 λεπτουργὸν M^ τὰ 
om. L'PZ 11 ταύτην οἵα. Ζ 14 πολλῶν] πολιτῶν Br. ὡς del. 
Rei. 15 τοσοῦτον LM. 17 ἄχρι] ἄρτι 2 ἱντίου vel ἐρτίου Z 
Πάνσα] πάντα Z χρόνον L'P 984 σκηπίωνι PQZL* et infra 
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μέγιστοι yàg ὄντες ἐν τῇ πόλει τότε τὴν τιμητικὴν ἀρ- a. 143 

χὴν μετήεσαν, ὁ μὲν τὴν βουλὴν ἔχων καὶ τοὺς ἀρίστους 

περὶ αὑτόν (αὕτη γὰρ ᾿Ἀππίοις 1) πολιτεία πάτριος), ὁ δὲ 

μέγας μὲν àv ἐφ᾽ ἑαυτοῦ, μεγάλῃ δ᾽ ἀεὶ τῇ παρὰ τοῦ δή- 

5 μου χάριτι καὶ σπουδῇ κεχρημένος. ὡς οὖν ἐμβάλλοντος 

eig ἀγορὰν τοῦ Σκιπίωνος κατεῖδε παρὰ πλευρὰν ὁ Ἄπ- 

πίος ἀνϑρώπους ἀγεννεῖς xai δεδουλευκότας, ἀγοραίους 

δὲ καὶ δυναμένους ὄχλον συναγαγεῖν καὶ σπουδαρχίᾳ καὶ 

188 Ἀραυγῇ πάντα πράγματα βιάσασϑαι, μέγα βοήσας ,.ὦ 

10 ΠΠαῦλε“ εἶπεν ,,Αἰμίλιε, στέναξον ὑπὸ γῆς, αἰσϑόμενος 

ὅτι σου τὸν υἱὸν Αἰμίλιος ὁ κῆρυξ καὶ Λικίννιος Φιλό- 

γικος ἐπὶ τιμητείαν κατάγουσιν. ἀλλὰ Σκιπίων μὲν 

αὔξων τὰ πλεῖστα τὸν δῆμον εὔνουν εἶχεν, Αἰμίλιος δὲ 
καίπερ dv ἀριστοκρατικός, οὐδὲν ἧττον ὑπὸ τῶν πολλῶν 

15 ἠγαπᾶτο τοῦ μάλιστα δημαγωγεῖν καὶ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν 

τοῖς πολλοῖς δοκοῦντος. ἐδήλωσαν δὲ μετὰ τῶν ἄλλων 

καλῶν καὶ τιμητείας αὐτὸν ἀξιώσαντες, ἥτις ἐστὲν ἀρχὴ 

πασῶν ἱερωτάτη καὶ δυναμένη μέγα πρός τε τἄλλα καὶ 

πρὸς ἐξέτασιν βίων. ἐκβαλεῖν τε γὰρ ἔξεστι συγκλήτου 

9). τὸν ἀπρεπῶς ζῶντα τοῖς τιμηταῖς, καὶ προγράψαι τὸν 

ἄριστον, ἵππου τ᾽ ἀφαιρέσει τῶν νέων ἀτιμάσαι τὸν àxo- 

λασταίνοντα. καὶ τῶν οὐσιῶν οὗτοι τὰ τιμήματα καὶ τὰς 
ἀπογραφὰς ἐπισκοποῦσιν. ἀπεγράψαντο μὲν οὖν xaT 

αὐτὸν μυριάδες ἀνϑρώπων τριάκοντα τρεῖς, ἔτι δ᾽ ἕπτα- 

16 CIL 1 p.278 Diod.31,25,1 Plin. 7,214. 26, ὅ Val. Max. 7, 

5,3 Fest. 285 M. 

ἃ ὑφ᾽ ἑαυτοῦ — 65 ἐμβαλόντος A 8Β καὶ σπουὸδ.-9 βιά- 
σασϑαι om. Ζ 9 μεγάλα Q 11 λικίνιος ΡΖ 11.12 φιλό- 
vsvkOg: COrr. Zie. Φιλ. ὁ τελώνης mor. 12 τιμητίαν plerique 
codd., item infra 17 x«Aóv] ἀρχῶν C κακῶν Ζ 18 τἀλλα] 
ἄλλα APZ 20 τιμηταῖς € Anon.: τιμητίαις προγράψαι B: 
προσγράψαι 98 ἀπογραφὰς ADC: ἐπιγραφὰς 

"ὃ. 

οι 

o 

a. 164 
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α. 164 κισχίλιοι τετρακόσιοι πεντήκοντα δύο, τῆς δὲ βουλῆς 

προέγραψε μὲν Μᾶρκον Αἰμίλιον Λέπιδον, ἤδη τετράκις 

καρπούμενον ταύτην τὴν προεδρίαν, ἐξέβαλε δὲ τρεῖς συγ- 

κλητικοὺς οὐ τῶν ἐπιφανῶν, καὶ περὶ τὴν τῶν ἱππέων 

f ἐξέτασιν ὁμοίως ἐμετρίασεν αὐτός τε καὶ Μάρκιος Φίλιπ- 5 
e , E] - 

πος ὃ συνάρχων αὐτοῦ. 

39. Διῳκημένων δὲ τῶν πλείστων καὶ μεγίστων, ἐνό- 

σῆσε νόσον ἐν ἀρχῇ μὲν ἐπισφαλῆ, yoóvo δ᾽ ἀκίνδυνον, 

3 ἐργώδη δὲ καὶ δυσαπάλλακτον γεγομένην. ἐπεὶ δὲ πει- 

970 3 (o5, σπεύδοντες ἰδεῖν ἀφῆκαν. οὔσης δέ τινος ἱερουργίας 

σϑεὶς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἔπλευσεν εἰς ᾿Ελέαν τῆς ᾿Ιταλίας, τὸ 1 

καὶ διέτριβεν αὐτόϑι πλείω χρόνον ἐν παραλίοις ἀγροῖς | 

καὶ πολλὴν ἡσυχίαν ἔχουσιν, ἐπόϑησαν αὐτὸν οἵ Ρωμαῖοι, — . 

καὶ φωνὰς πολλάκις ἐν ϑεάτροις οἷον εὐχόμενοι καὶ 

ἀναγκαίας, ἤδη δὲ καὶ δοκοῦντος ἱκανῶς ἔχειν αὐτῷ τοῦ 15. 

« σώματος, ἐπανῆλϑεν εἰς “Ρώμην. κἀκείνην μὲν ἔϑυσε ἶ 

μετὰ τῶν ἄλλων τὴν ϑυσίαν ἱερέων, ἐπιφανῶς τοῦ δή- 08. 
μου περικεχυμένου καὶ χαίροντος" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πάλιν 

s ὄϑυσεν αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ σωτήρια τοῖς ϑεοῖς. καὶ συμ- 

περανϑείσης. ὡς προήρητο τῆς ϑυσίας, ὑποστρέψας οἴ- so ; 

καδε καὶ κατακλιϑείς, πρὶν αἰσϑέσϑαι καὶ νοῆσαι τὴν με- — — 

ταβολήν, ἐν ἐκστάσει καὶ παραφορᾷ τῆς διανοίας γενόμε- 

γος, τριταῖος ἐτελεύτησεν, οὐδενὸς ἐνδεὴς οὐδ᾽ ἀτελὴς 

98 Liv. per. 46 Val. Max.2,10,3 Diod. 81, 25, 1. 2 

2 λέπιδος Z 8 ἐξέβαλε —4 ἐπιφανῶν om.Z 4 τὴν om. 
L'PZ 6 ἐμετρίασεν KPZ: ἐμέτρισεν 1,1 ἐμέτρησεν L*Q μάρ- 
χοὸς KPZ 6 αὐτῷ Cor. 7 διακειμένων L! 9 γινομένην Z 
10 ἐλαίαν L'PQZ 18 εὐχόμενοι Xy.: εὐωχούμενοι codd. (εὐο- 
χούμενοι L') 14 σπένδοντες PB 19 σωτηρίαν PZ 920 προ- 
ἤρητο Rei.: προείρηται codd. ὡς προείρηται del. Cor. ὥσπερ εἴ- 
ρηται Sint. 41 πρίν {τιν᾽ ) Am. τινὰ pro τὴν (μεταβ.) Cor. 
μετανοῆσαι Q, 
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τῶν πρὸς εὐδαιμονίαν νενομισμένων γενόμενος. καὶ γὰρ 6 a. 160 

ἡ περὶ τὴν ἐκφορὰν πομπὴ ϑαυμασμὸν ἔσχε καὶ ζῆλον, 

ἐπικοσμοῦντα τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς τοῖς ἀρίστοις καὶ Ὁ 

μακαριωτάτοις ἐνταφίοις. ταῦτα δ᾽ ἦν οὐ χρυσὸς οὐδ᾽ 

5 ἐλέφας οὐδ᾽ 1j λοιπὴ πολυτέλεια καὶ φιλοτιμία τῆς παρα- 

σκευῆς, ἀλλ᾽ εὔνοια καὶ τιμὴ καὶ χάρις οὐ μόνον παρὰ 

τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν πολεμίων. ὅσοι γοῦν κατὰ s 

τύχην παρῆσαν ᾿Ιβήρων καὶ Λιγύων καὶ Μακεδόνων, oi 

μὲν ἰσχυροὶ τὰ σώματα καὶ νέοι διαλαβόντες τὸ λέχος 

19 ὑπέδυσαν καὶ παρεκόμιζον, οἵ δὲ πρεσβύτεροι, συνηκο- 

λούϑουν, ἀνακαλούμενοι τὸν Αἰμίλιον εὐεργέτην καὶ σω- 

τῆρα τῶν πατρίδων. οὐ γὰρ μόνον ἐν οἷς ἐκράτησε και- 

poic ἠπίως πᾶσι καὶ φιλανϑρώπως ἀπηλλάγη χρησά- 

μενος, ἀλλὰ καὶ παρὰ πάντα τὸν λοιπὸν βίον ἀεί τι πράτ- ς 

15 τῶν ἀγαϑὸν αὐτοῖς καὶ κηδόμενος ὥσπερ οἰκείων καὶ 
συγγενῶν διετέλεσε. | 

Τὴν δ᾽ οὐσίαν αὐτοῦ μόλις ἑπτὰ καὶ τριάκοντα μυριά- 1o 

Ócv γενέσϑαι λέγουσιν" ἧς αὐτὸς μὲν ἀμφοτέρους τοὺς 

| . υἱοὺς ἀπέλιπε κληρονόμους, ὃ δὲ νεώτερος Σκιπίων. τῷ 
ΤῸ 90 ἀδελφῷ πᾶσαν ἔχειν συνεχώρησεν, αὐτὸς εἰς οἶκον εὖπο- 

| ρώτερον τὸν ἈΑφρικανοῦ δεδομένος. {τοιγοῦτος μὲν ὃ τι 

Παύλου Αἰμιλίου τρόπος καὶ βίος λέγεται γενέσθαι. 

-1 

E] 

17 Liv. per. 46 Pol. 18, 8, ὁ. 31,22,1—4..28,1—83 Diod. 31, 
26,1.2. 27,5.6 Cass. Dio fg. 67, 1 Cic. parad. 6,48 de vir. ill. 
56, 6 

4 ταῦτα] τὰ Z 7.8 κατὰ τὴν τύχην ΡΖ 19 καὶ κληρο- 
νόμους L Σκιπίων) v. ad p. 818, 24 91 δεόμενος Z τοι- 
οὔτος Cor. recepi cl. Cim. 19 fin.: οὗτος 
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TIMOAEON 28 
286 1. Τὰ δὲ Συρακοσίων πράγματα πρὸ τῆς Τιμολέοντος 

"9 εἰς Σικελίαν ἀποστολῆς οὕτως εἶχεν. ἐπεὶ Δίων μὲν 

ἐξελάσας Διονύσιον τὸν τύραννον, εὐϑὺς ἀνῃρέϑη δόλῳ, 

καὶ διέστησαν oi σὺν Δίωνι Συρακοσίους ἐλευϑερώ- s 

σαντες, ἡ δὲ πόλις ἄλλον ἐξ ἄλλου μεταβάλλουσα συνε- 

χῶς τύραννον, ὑπὸ πλήϑους κακῶν μικρὸν ἀπέλειπεν 

s ἔρημος εἶναι, τῆς δ᾽ ἄλλης Σικελίας 7) μὲν ἀνάστατος καὶ — 

ἄπολις παντάπασιν ἤδη διὰ τοὺς πολέμους ὑπῆρχεν, αὶ 

δὲ πλεῖσται πόλεις ὑπὸ βαρβάρων μιγάδων καὶ στρατιω- 10 

τῶν ἀμίσϑων κατείχοντο, ῥᾳδίως προσιεμένων τὰς μετα- | 

a. 3464c βολὰς τῶν δυναστειῶν, Διονύσιος ἔτει δεκάτῳ ξένους συν- 

αγαγών, καὶ τὸν τότε κρατοῦντα τῶν Συρακοσίων Nv- 

σαῖον ἐξελάσας, ἀνέλαβε τὰ πράγματα πάλιν καὶ καϑει-. 

στήκει τύραννος ἐξ ἀρχῆς, παραλόγως μὲν ὑπὸ μικρᾶς 1s j 

δυνάμεως τὴν μεγίστην τῶν πώποτε τυραννίδων ἀπολέ- 

σας, παραλογώτερον δ᾽ αὖϑις ἐκ φυγάδος καὶ ταπεινοῦ 

5 τῶν ἐκβαλόντων κύριος γενόμενος. oí μὲν οὖν ὑπομεί- 

γαντες év τῇ πόλει τῶν Συρακοσίων ἐδούλευον οὔτ᾽ ἄλ- 

λως ἐπιεικεῖ τυράννῳ, καὶ τότε παντάπασιν ὑπὸ συμ- 30 
ὁ φορῶν ἀπηγριωμένῳ τὴν ψυχήν, οἱ δὲ βέλτιστοι καὶ 

ἃ γνωριμώτατοι πρὸς Ἱκέτην τραπέντες τὸν δυναστεύοντα 

τῶν Λεοντίνων, ἐπέτρεψαν αὑτοὺς ἐκείνῳ, καὶ στρατηγὸν 

12 Nep. Tim.2,1 cf. Ael. v. h. 2, 41 

2 δὲ Zie.: μὲ; | 6vocxocíov L!P συρακουσίων KQZL*, simi- 
liter postea — 5 συνέστησαν A! συρακουσίοις ὦ 1 ἀπέλιπεν: 
corr. Bekker 9 πολέμους Aldina: πολεμίους 11 ἐμμίσϑων 
Xy. 19 διονύσιος δ᾽ ADQ 14.15 καϑεστήκει Z 15 uiv 
om.Z 18 ἐκβαλλόντων Z 
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εἵλοντο τοῦ πολέμου, βελτίω μὲν οὐδενὸς ὄντα τῶν Ouo- 

λογουμένως τυράννων, ἑτέραν δ᾽ oóx ἔχοντες ἀἄποστρο- 

φήν, καὶ πιστεύσαντες Συρακοσίῳ τὸ γένος ὄντι καὶ κε- 

κτημένῳ δύναμιν ἀξιόμαχον πρὸς τὸν τύραννον. 

5 9.'Ev τούτῳ δὲ Καρχηδονίων στόλῳ μεγάλῳ παρα- a.226/5 
γενομένων εἰς Σικελίαν, καὶ τοῖς πράγμασιν ἐπαιωρουμέ- 

γων, φοβηϑέντες οἱ Σικελιῶται πρεσβείαν ἐβουλεύοντο 
88 πέμπειν εἰς τὴν “Ελλάδα, καὶ παρὰ Κορινϑίων βοήϑειαν 

5 - 5 / A M /, 55 » 5 at 9, 

αἰτεῖν, οὐ μόνον διὰ τὴν συγγένειαν οὐδ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἤδη t9 

10 πολλάκις εὐεργέτηντο πιστεύοντες ἐκείνοις, ἀλλὰ xaie 

καϑόλου τὴν πόλιν ὁρῶντες φιλελεύϑερον καὶ μισοτύ- 

gavvov οὖσαν ἀεί, καὶ τῶν πολέμων τοὺς πλείστους καὶ 

μεγίστους πεπολεμηκυῖαν οὐχ ὑπὲρ ἡγεμονίας καὶ πλεο- 

γεξίας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευϑερίας. ὃ δ᾽ 

ι Ἱκέτης, ἅτε δὴ τῆς στρατηγίας ὑπόϑεσιν τὴν τυραννίδα 

πεποιημένος, οὐ τὴν Συρακοσίων ἐλευϑερίαν, κρύφα μὲν 

ἤδη πρὸς τοὺς Καρχηδονίους διείλεκτο, φανερῶς δὲ τοὺς 

Συρακοσίους ἔπήνει, καὶ τοὺς πρέσβεις εἰς Π]ελοπόν- 

νῆσον συνεξέπεμψεν, οὐ βουλόμενος ἐλϑεῖν συμμαχίαν 

30 ἐκεῖϑεν, ἀλλ᾽ ἐάν, ὅπερ εἰκὸς ἦν, οἱ Κορίνϑιοι διὰ τὰς 

“Ελληνικὰς ταραχὰς καὶ ἀσχολίας ἀπείπωσι τὴν βοή- 

ϑειαν, ἐλπίζων ῥᾷον ἐπὶ τοὺς Καρχηδονίους τὰ πράγματα 

μετάξειν, καὶ χρήσεσϑαι συμμάχοις καὶ συναγωνισταῖς 

ἐκείνοις ἐπὶ τοὺς Συρακοσίους ἢ κατὰ τοῦ τυράννου. 

5 ταῦτα μὲν οὖν ὀλίγον ὕστερον ἐξηλέγχϑη. 

e 

e 

a 

$ 6.2 Diod. 16,65,1 Nep. Tim. 2,1 

1. $9 ὁμολογουμένων G. Fr. Hartmann 92 τυρραννούντων 
Latte δ᾽ àv οὐκ ἔχοντος PZ 1 ἐβούλοντο: corr. Fabricius 
8 Ελλάδα] σικελίαν vel πελοπόννησον Q 10 εὐηργέτηντο KC 
καὶ οἵη. ΡΖ 12 πολεμίων PZ 19 συνεξέπεμπεν C 28 γρή- 
σασϑαι APQZ δ ἐξειλέχϑη P. ἐξηλέχϑη Z 
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a.34695 8. Τῶν δὲ πρέσβεων παραγενομένων, oi Κορίνϑιοι, 

κήδεσϑαι μὲν ἀεὶ τῶν ἀποικίδων πόλεων καὶ μάλιστα τῆς 
281 Συρακοσίων εἰωθότες, οὐδενὸς δ᾽ αὐτοὺς τότε τῶν 'EA- 

ληνικῶν κατὰ τύχην παρενοχλοῦντος, ἀλλ᾽ ἐν εἰρήνῃ καὶ 

3 σχολῇ διάγοντες, ἐψηφίσαντο προϑύμως βοηϑεῖν. ζη- s 

᾿τουμένου δὲ στρατηγοῦ, καὶ τῶν ἀρχόντων γραφόντων 

καὶ προβαλλομένων τοὺς εὐδοκιμεῖν ἐν τῇ πόλει σπου- 

δάζοντας, εἷς &x τῶν πολλῶν ἀναστὰς ὠνόμασε Τιμολέ- | 

ovra TOv “Τιμοδήμου, μήτε προσιόντα τοῖς κοινοῖς ἔτι, 

μήτ᾽ ἐλπίδος τοιαύτης γενόμενον ἢ προαιρέσεως, ἀλλὰ τὸ 

ϑεοῦ τινος ὡς ἔοικεν εἰς νοῦν ἐμβαλόντος τῷ ἀνϑρώπῳ Ἢ 

8 τοσαύτη καὶ περὶ τὴν αἵρεσιν εὐϑὺς ἔλαμψε τύχης εὐμέ- 

veut, καὶ ταῖς ἄλλαις πράξεσιν ἐπηκολούϑησε χάρις, ἔπι- 

Ὁ κοσμοῦσα τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός. | 

4. Ἦν μὲν οὖν γονέων ἐπιφανῶν ἐν τῇ πόλει Τιμοδήμου «5. 
καὶ Δημαρέτης, φιλόπατρις δὲ καὶ πρᾷος διαφερόντως, 16 | 

5 ὅσα μὴ σφόδρα μισοτύραννος εἷναι καὶ μισοπόνηρος. ὃν 

δὲ τοῖς πολέμοις οὕτω καλῶς καὶ ὁμαλῶς ἐκέκρατο τὴν 

φύσιν, ὥστε πολλὴν μὲν ἐν νέῳ σύνεσιν, οὐκ ἐλάττω Ó8 | 

s γηρῶντος ἀνδρείαν ἐπιφαίνεσϑαι ταῖς πράξεσιν. ἀδελφὸν ao. 

δ᾽ εἶχε Τιμοφάνην πρεσβύτερον, οὐδὲν αὐτῷ προσόμοιον, 
ἀλλ᾽ ἔμπληκτον xai διεφϑαρμένον ἔρωτι μοναρχίας ὑπὸ 

φίλων φαύλων καὶ ξένων στρατιωτικῶν, ἀεὶ περὶ αὐτὸν 

e ὄντων, ἔχειν τι δοκοῦντα ῥαγδαῖον ὃν ταῖς στρατείαις καὶ 

1c.3,1—3 Diod. 16, 6, 2,8 Nep. Tim. 2,1 

$2 ἀεὶ om.Q 8 αὐτοῖς ΡΖ 4 παρὰ τύχην ἐνοχλοῦντος Q 
7 καὶ om.Z ἐν τῇ πόλει om. Q 9 d Τιμαινέτου 
Diod. 10 (ἐπ᾽) ἐλπίδος Rei, cf. ad Phoc. 23, 6 11 ἐμ- 
βάλλοντος Z 12 (ἀνλέλαμψε Zie.cl mor.419f 15.16 Tiu. 
καὶ zm«u. om.L! 16 δημαρέτης K (Àm.): δημαρίστης cet. 
18.19 τὴν φύσιν om. Z 20 ἀνδρίαν δὲ Q 21 τιμοφάνη € 
98 στρατιωτῶν D Rei. 84 ἔχειν (δὲν Madvig στρατιαῖς L'PZ 
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φιλοκίνδυνον. ᾧ καὶ τοὺς πολίτας προσαγόμενος ὡς τ 

ἀνὴρ πολεμικὸς καὶ δραστήριος, ἐφ᾽ ἡγεμονιῶν ἐτάττετο. 

καὶ πρὸς ταῦτα Τιμολέων αὐτῷ συνήργει, τὰ μὲν ἅμαρ- 8 

τήματα παντάπασιν ἀποκρύπτων ἢ μικρὰ φαίνεσθαι 

5 ποιῶν, ἃ δ᾽ ἡ φύσις ἐξέφερεν ἀστεῖα, {συγ »xavaxoouóv 

καὶ συναύξων. 
4. Ἔν δὲ τῇ πρὸς Ἀργείους καὶ Κλεωναίους μάχῃ τῶν 

Κορινϑίων, ὃ μὲν Τιμολέων ἔτυχεν ἐν τοῖς ὁπλίταις τεταγ- 

μένος, τὸν δὲ Τιμοφάνην τῶν ἱππέων ἡγούμενον κατα- 

10 λαμβάνει κίνδυνος ὀξύς. ὃ γὰρ ἵππος αὐτὸν ἀπεσείσατο s 
πληγῇ περιπεσὼν sig τοὺς πολεμίους, καὶ τῶν ἑταίρων d 

oi μὲν εὐθὺς ἐσκορπίσϑησαν φοβηϑέντες, οἱ δὲ παρα- 

μείναντες ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς μαχόμενοι, χαλεπῶς àvt- 

εἴχον. ὡς οὖν ὁ Τιμολέων κατεῖδε τὸ συμβεβηκός, δρόμῳ s 

15 προσβοηϑήσας, καὶ τὴν ἀσπίδα τοῦ Τιμοφάνους κειμένου 

προϑέμενος, καὶ πολλὰ μὲν ἀκοντίσματα πολλὰς δὲ πλη- 

γὰς ἐκ χειρὸς ἀναδεξάμενος eig τὸ σῶμα καὶ τὰ ὅπλα, μό- 

λις ἐώσατο τοὺς πολεμίους, καὶ διέσωσε τὸν ἀδελφόν. 

ἐπεὶ δ᾽ οἱ Κορίνϑιοι δεδιότες, μὴ πάϑοιεν οἷα καὶ πρότε- « 

20 ρον, ὑπὸ τῶν συμμάχων ἀποβαλόντες τὴν πόλιν, ἐψηφί- 

σαντο τρέφειν ξένους τετρακοσίους, καὶ τούτων ἄρχοντα 

Τιμοφάνην κατέστησαν, ó δὲ τῶν καλῶν καὶ δικαίων ὁ 

5.8 ὑπεριδών, εὐϑὺς ἐπέραινεν ἐξ ὧν ποιήσεται τὴν πόλιν ὑφ᾽ 

αὑτῷ, καὶ συχνοὺς ἀνελὼν ἀκρίτους τῶν πρώτων πολι- 

ss τῶν, ἀνέδειξεν αὐτὸς ἑαυτὸν τύραννον, βαρέως φέρων ὃ 5 

7 0. 4. 5 mor. 808a Diod. 16,65,3—06 Nep. Tim. 1, 3—6 

6 ἐξέϑορεν Z — (ovyywovoxocuóov Rei. 7 χλεωνέους L'K 
9 τιμοφάνη L!C 11 ἑτέρων A! et P, in quo 5. 8. αὐ m.1 
12 εὐθὺς om. ΡΖ ἐφοβήϑησαν σκορπισϑέντες ΡΖ 16 προσϑέ- 
μενος A'PQ ἱ καὶ del. Rei. 28 εὐθέως A 26 βαρέως 
δὲ PQZL' 



326 " IIAOTTAPXOT 

Τιμολέων, καὶ συμφορὰν ποιούμενος ἑαυτοῦ τὴν ἐκείνου 

κακίαν, ἐπεχείρησε μὲν αὐτῷ διαλέγεσθαι, καὶ παρα- 

καλεῖν ἀφέντα τὴν μανίαν καὶ δυστυχίαν τῆς ἐπιϑυμίας 

ἐκείνης, ζητεῖν τινα τῶν ἡμαρτημένων ἐπανόρϑωσιν πρὸς 

e τοὺς πολίτας" ἀπωσαμένου δ᾽ ἐκείνου καὶ καταφρονή- ὅ 

σαντος, οὕτω παραλαβὼν τῶν μὲν οἰκείων Αἰσχύλον, 

ἀδελφὸν ὄντα τῆς Τιμοφάνους γυναικός, τῶν δὲ φίλων 

τὸν μάντιν, ὃν Σάτυρον μὲν Θεόπομσος (FGrHist II 606), 

ἔ Ἔφορος (FGrHist IL 107) δὲ καὶ Τίμαιος (FHG I 9925) 

᾿Ορϑαγόραν ὀνομάζουσι, καὶ διαλιπὼν ἡμέρας ὀλίγας, αὖ- 10 

τις ἀνέβη πρὸς τὸν ἀδελφόν" καὶ περιστάντες αὐτὸν οἱ 

τρεῖς, καϑικέτευον ἀλλὰ νῦν γε χρησάμενον λογισμῷ 

8 μεταβαλέσϑαι. τοῦ δὲ Τιμοφάνους πρῶτον μὲν αὐτῶν 

καταγελῶντος, ἔπειτα δὲ πρὸς ὀργὴν ἐκφερομένου καὶ 

χαλεπαίνοντος, ὁ μὲν Τιμολέων ἀποχωρήσας μικρὸν αὖ- 15 

τοῦ καὶ συγκαλυψάμενος εἱστήκει δακρύων, ἐκεῖνοι δὲ τὰ 

ξίφη σπασάμενοι, ταχὺ διαφϑείρουσιν αὐτόν. 

938 5. Τῆς δὲ πράξεως διαβοηϑείσης, οἱ μὲν κράτιστοι τῶν 

Κορινϑίων ἐπήνουν τὴν μισοπονηρίαν καὶ μεγαλοψυ- 

χίαν τοῦ Τιμολέοντος, ὅτι χρηστὸς ὧν καὶ φιλοίκειος, 226 Ὁ 

ὅμως τὴν πατρίδα τῆς οἰκίας καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ δίκαιον — — 

προετίμησε τοῦ συμφέροντος, ἀριστεύοντα μὲν ὑπὲρ τῆς. 

πατρίδος διασώσας τὸν ἀδελφόν, ἐπιβουλεύσαντα δ᾽ αὐ —— 

: τῇ καὶ καταδουλωσάμενον ἀποκτείνας. oi δὲ μὴ δυνά- , 

μενοι ζῆν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ, καὶ πρὸς τοὺς δυνάστας ἄπο- ss 

NORAC- ἀπο ὁ» 

cg o t τὶ 

EL ter 

COBCTELVa 

Dip eq 

o LA S UC eos 

3 ἐπεχείρισε PZ β καὶ δυστυχίαν om. € 10 ἀρϑαγόρανρΡ  — 
ἀρϑυγόραν Q ὀλίγας ἡμέρας CM^ ὀλίγας om.Q 14 ἔπειτα-- 
16 χαλεπαίνοντος om. P!Z 15 ἀποχωρησάμενος F* ἀποχρησά- | 
μενος Q 17 διασπασάμενοι ταχὺ φϑείρουσιν Q 19 μεγα- 
λοψυχίαν καὶ μισοπονηρίαν 8 291 οἰκείας L'Steph. οἰκειότη- 
τος Ὁ τὸ" οἵη. ΡΖ 88 ἐπιβουλεύοντα PZ | «bro P 834 κατα- 
δουλωσόμενον ΒΥ. 26 ζῆν] τὴν Z 



ΤΙΜΟΛΈΩΝ 4, ὅ---θ, 8 591 

βλέπειν εἰωθότες, τῷ μὲν ϑανάτῳ τοῦ τυράννου προσε- 

ποιοῦντο χαίρειν, τὸν δὲ Τιμολέοντα λοιδοροῦντες, ὡς 

ἀσεβὲς ἐξειργασμένον καὶ μυσῶδες ἔργον, εἰς ἀϑυμίαν πε- 

οἰέστησαν. ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν μητέρα δυσφορεῖν πυϑόμε- 

5 voc, καὶ φωνάς τε δεινὰς καὶ κατάρας ἐπ᾽ αὐτὸν ἀρᾶσϑαι 

68 φρικώδεις, ἐβάδιζε παραμυϑησόμεγος, v) δὲ προσιδεῖν 

οὐχ ὑπέμεινε τὴν ὄψιν, ἀλλὰ τὴν οἰκίαν ἀπέκλεισε, τότε 

δὴ παντάπασι περίλυπος γενόμενος καὶ συνταραχϑεὶς 

τὴν διάνοιαν, ὥρμησε μὲν ὡς διαφϑερῶν ἑαυτὸν ἀπέχε- 

10 σϑαι τροφῆς" τῶν δὲ φίλων οὐ περιϊδόντων, ἀλλὰ πᾶσαν 

δέησιν καὶ πᾶσαν ἀνάγκην προσενεγκαμένων, ἔγνω ζῆν 

καϑ' ἑαυτόν, ἐκ μέσου γενόμενος " καὶ πολιτείαν μὲν ἅπα- 

σαν ἀφῆκε, τοὺς δὲ πρώτους χρόνους οὐδὲ κατιὼν εἰς 

πόλιν, ἀλλ᾿ ἀδημονῶν καὶ πλανώμενος ἕν τοῖς ἐρημοτά- 

15 τοις τῶν ἀγρῶν διέτριβεν. 

6. Οὕτως αἱ κρίσεις, ἂν μὴ βεβαιότητα καὶ δώμην ἔκ 

λόγου καὶ φιλοσοφίας προσλάβωσιν ἐπὶ τὰς πράξεις, σεί- 

ονται καὶ παραφέρονται ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν τυχόντων ἐπαί- 

ve καὶ ψόγων ἐκκρουόμεναι τῶν οἰκείων λογισμῶν. δεῖ 

80 γὰρ οὐ μόνον ὡς ἔοικε τὴν πρᾶξιν καλὴν εἶναι καὶ δι- 

καίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν δόξαν ἀφ᾽ ἧς πράττεται μόνιμον 

καὶ ἀμετάπτωτον, ἵνα πράττωμεν δοκιμάσαντες, μηδ᾽, 

ὥσπερ οἱ λίχνοι τὰ πλήσμια τῶν ἐδεσμάτων ὀξυτάτῃ διώ- 

κογτες ἐπιϑυμίᾳ, τάχιστα δυσχεραίνουσιν ἐμπλησϑέντες, 

»5 οὕτως ἡμεῖς ἐπὶ ταῖς πράξεσι συντελεσϑείσαις ἀϑυμῶμεν [2 

2 τιμωροῦντες ΖΦ χατηγοροῦντες C 8 μισῶδες Z 6 ἐπ᾿ 
αὐτὸν om. P!Z 1 ὑπέμενε Z 9 ὡς διαφϑ'. ἑαυτ. post τρο- 
φῆς transpon. Zie. διαφέρων P'!Z 12 καὶ --- 18 yoóvovg om. Q 
18 ἀγρῶν) ἀνδρῶν Q 11 ἀναλάβωσιν Z πράξεις (ἰόντων) 
Rei.; malim (ἰοῦσιν 18 τῶν om.Z 19 καὶ ψόγων om. Κα 
ἢ ψόγων Zie. τὸν οἰκεῖον λογισμὸν Z 20 ὡς Lows om. A 
91 «ci om.Z 88 ὀξυτάτην ὃ. ἐπιϑυμίαν Q 94 ἐχπλη- 
σϑέντες Q 

es 

[ 

ro 
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δι ἀσϑένειαν, ἀπομαραινομένης τῆς τοῦ καλοῦ φαντα- 

« σίας. αἰσχρὸν γὰρ ἡ μετάνοια ποιεῖ καὶ τὸ καλῶς πε- 

πραγμένον, 7, δ᾽ ἐξ ἐπιστήμης ὡρμημένη καὶ λογισμοῦ 

προαίρεσις οὐδ᾽ ἂν πταίσωσιν ai πράξεις μεταβάλλεται. 

5 διὸ Φωκίων μὲν ὃ ̓ Αϑηναῖος τοῖς ὑπὸ Λεωσϑένους πρατ- 5 

τομένοις ἐναντιωϑείς, ἐπειδὴ κατορϑοῦν ἐκεῖνος ἐδόκει, 

καὶ ϑύοντας ἑώρα καὶ μεγαλαυχουμένους τῇ νίκῃ τοὺς 

᾿Αϑηναίους, εἶπεν ὡς ἐβούλετ᾽ ἂν αὑτῷ ταῦτα μὲν πρα- 

e χϑῆναι, βεβουλεῦσϑαι δ᾽ ἐκεῖνα" σφοδρότερον δ᾽ Apr- 

e στείδης ó Λοκρός, εἷς ὧν τῶν Πλάτωνος ἑταίρων, αἰτοῦν- τὸ 

τος μὲν αὐτὸν γυναῖκα Διονυσίου τοῦ πρεσβυτέρου μίαν —— 

τῶν ϑυγατέρων, ἥδιον ἂν ἔφη νεκρὰν ἰδεῖν τὴν κόρην ἢτυ΄ . 

τράννῳ συνοικοῦσαν" ἀποκτείναντος δὲ τοὺς παῖδας αὖ- β 

τοῦ μετ᾽ ὀλίγον χρόνον τοῦ Διονυσίου, καὶ πυϑομένου 

πρὸς ὕβριν, εἰ τὴν αὐτὴν ἔτι γνώμην ἔχοι περὶ τῆς &x- 

δόσεως τῶν ϑυγατέρων, ἀπεκρίνατο τοῖς μὲν γεγενημέ- 

γοις λυπεῖσθαι, τοῖς δ᾽ εἰρημένοις μὴ μεταμελεῖσϑαι. 

ταῦτα μὲν οὖν ἴσως μείζονος καὶ τελειοτέρας ἀρετῆς ἐστι. 

ἡ. Τὸ δὲ Τιμολέοντος ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις πάϑος, 

εἴτ᾽ οἶκτος ἦν τοῦ τεϑνηκότος, εἴτε τῆς μητρὸς αἰδώς, 

f οὕτω κατέκλασε καὶ συνέτριψεν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, ὥστ᾽ 

εἴκοσι σχεδὸν ἐτῶν διαγενομένων μηδεμιᾶς ἐπιφανοῦς 

a.345 ? μηδὲ πολιτικῆς ἅψασϑαι πράξεως. ἀναγορευϑέντος οὖν 

αὐτοῦ, καὶ τοῦ δήμου προϑύμως δεξαμένου καὶ χειρο- 

τονήσαντος, ἀναστὰς Τηλεκλείδης, ὁ τότε καὶ δυνάμει 

5 Phoc.23,6 mor.188d Val. Μᾶχ. 8, 8 ext.?2 98. Diod. 
16, 65,8 

8 ἡ δὲ μετ᾽ ἐπιστήμης αὶ 4 πταίωσιν Z μεταβάλλονται L! 
8 ταῦτα αὐτῷ (om. μὲν) ABC 8.9 πεπράχϑαι K et Phoc. 
mor. 10 4oxoóg, (0g» Rei 1 αὐτῶι PZ 18 τὰς παῖδας 
et [τοῦ “Ζιονυσίου] Zaie. 15 ἔχει KZ 15.16 ἐκδημήσεως Z 
17 μεταμέλεσϑαι K 



TIMOAESON 6,3—8,1 329 

καὶ δόξῃ πρωτεύων ἔν τῇ πόλει, παρεκάλει vOv Tuuo- a. 545 

λέοντα περὶ τὰς πράξεις ἀγαϑὸν ἄνδρα εἶναι καὶ γενναῖον. 

ἂν μὲν yàp νῦν΄᾿ ἔφη ,,καλῶς ἀγωνίσῃ, τύραννον ἀνῃ- 

ρηκέναι (oe) δόξομεν, ἂν δὲ φαύλως, ἀδελφόν.“᾿ παρα- s 389 

s σκευαζομένου δὲ τοῦ Τιμολέοντος {πρὸς τὸν ἔκπλουν, 

καὶ στρατιώτας συνάγοντος, ἐκομίσϑη γράμματα πρὸς 

τοὺς Κορινϑίους παρ᾽ Ἱκέτου, μηνύοντα τὴν μεταβολὴν 

αὐτοῦ καὶ προδοσίαν. ὡς γὰρ τάχιστα τοὺς πρέσβεις 

ἐξέπεμψε, τοῖς Καρχηδονίοις προσϑέμενος ἀναφανδόν, 

10 ἔπραττε μετ᾽ ἐκείνων, ὅπως Διονύσιον ἐκβαλὼν Συρα- 

κουσῶν, αὐτὸς ἔσται τύραννος. καὶ δεδοικώς, μὴ πρότερον 5 

ἐλϑούσης ἔκ Κορίνϑου δυνάμεως καὶ στρατηγοῦ, διαφύ- 

γωσιν αἱ πράξεις αὐτόν, ἔπεμψεν ἐπιστολὴν τοῖς Kopw- 

ϑίοις φράζουσαν, ὡς οὐδὲν δέοι πράγματα καὶ δαπάνας 

ἔχειν αὐτούς, πλέοντας εἷς Σικελίαν καὶ κινδυνεύοντας, 

ἄλλως τε καὶ Καρχηδονίων ἀπαγορευόντων καὶ παρα- Ὁ 

φυλαττομένων ναυσὶ πολλαῖς τὸν στόλον, οὗς αὐτὸς 

ἀναγκασϑεὶς ἐκείνων βραδυνόντων ποιήσαιτο συμμάχους 

ἐπὶ τὸν τύραννον. τούτων δὲ τῶν γραμμάτων ἀναγνωσϑέν- 1 

P 8s To», εἶ καί τις ἠπίως εἶχε πρότερον τῶν Κορινϑίων πρὸς 
31 τὴν στρατείαν, τότε πάντας ἡ πρὸς τὸν Ἱκέτην ὀργὴ παρ- 

ώξυνεν, ὥστε συγχορηγῆσαι προϑύμως τῷ Τιμολέοντι 

καὶ συμπαρασκευάσαι τὸν ἔκπλουν. 

8. Τενομένων δὲ τῶν νεῶν ἑτοίμων, καὶ τοῖς στρατιώ- 
35 ταις ὧν ἔδει πορισϑέντων, αἱ μὲν ἱέρειαι τῆς Κόρης ὄναρ 

»»»- 

1 σι eo 

4 Diod.16,66,1. 67,1sqq. 24 c.8 Diod. 16, 66, 9—5 

8 μὲν γὰρ νῦν Zie.: uiv yàg KZ γὰρ uiv AP γὰρ vóv Q 
4 σὲ add. Rei. (Am.), ante &vgonx. pon. Sch. δόξωμεν AK 
δόξεις C — 5 {πρὸς Rei. recepi cl. Diod. εὔπλουν Q 6 καὶ 
om. L! 18 αὐτῶν Q 14 δέον Sint. per err. 16 xci! om. 
ΡΖ παραφυλαττόντων Rei. 99 συγχωρηγῆσαι vel συγχωρῆ- 
σαι ἃ 94 χαὶ del L? om. AD 
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a.345 ἔδοξαν ἰδεῖν τὰς ϑεὰς πρὸς ἀποδημίαν τινὰ στελλομέ- 
e vac, καὶ λεγούσας ὡς Τιμολέοντι μέλλουσι συμπλεῖν eic 

2 Σικελίαν. διὸ καὶ τριήρη κατασκευάσαντες ἱερὰν οἱ Ko- 

οίνϑιοι ταῖν ϑεαῖν ἐπωνόμασαν. αὐτὸς δ᾽ ἑκεῖνος εἰς 

Δελφοὺς πορευϑεὶς ἔϑυσε τῷ ϑεῷ, καὶ καταβαίνοντος s 

8 eig τὸ μαντεῖον αὐτοῦ, γίνεται σημεῖον. ἔκ γὰρ τῶν κρε- 

μαμένων ἀναϑημάτων ταινία τις ἀπορρυεῖσα καὶ φερο- 

μένη, στεφάνους ἔχουσα καὶ Νίκας ἐμπεποικιλμένας, περι- 

ἔπεσε τῇ κεφαλῇ τοῦ Τιμολέοντος, ὡς δοκεῖν αὐτὸν ὑπὸ 

τοῦ ϑεοῦ στεφανούμενον ἐπὶ τὰς πράξεις προπέμπεσθϑαι. 10. 
4 ναῦς δὲ Κορινϑίας μὲν ἔχων énvá, Κερκυραίας δὲ δύο, καὶ 

ds τὴν δεκάτην Λευκαδίων προσπαρασχόντων, ἀνήχϑη. καὶ 

γυκτὸς ἐμβαλὼν εἷς τὸ πέλαγος, καὶ πνεύματι καλῷ χρώ- 

μενος, ἔδοξεν αἰφνιδίως ῥαγέντα τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τῆς 

e νεὼς ἐκχέαι πολὺ καὶ περιφανὲς πῦρ. ἐκ δὲ τούτου λαμ- τὸ 

πὰς ἀρϑεῖσα ταῖς μυστικαῖς ἐμφερής, καὶ συμπαραϑέουσα — 
τὸν αὐτὸν δρόμον, 3j μάλιστα τῆς ᾿Ιταλίας ἐπεῖχον οἱ κυ- 

τ βερνῆται, κατέσκηψεν. οἱ δὲ μάντεις τὸ φάσμα τοῖς ὀνεί- 

ρασι τῶν ἱερειῶν μαρτυρεῖν ἀπεφαίνοντο, καὶ τὰς ϑεὰς 

συνεφαπτομένας τῆς στρατείας προφαίνειν ἐξ οὐρανοῦ so | 

8 τὸ σέλας" εἶναι γὰρ ἱερὰν τῆς Κόρης τὴν Σικελίαν, ἐπεὶ 

καὶ τὰ περὶ τὴν ἁρπαγὴν αὐτόϑι μυϑολογοῦσι γενέσθαι, 

e καὶ τὴν νῆσον ἐν τοῖς γάμοις ἀνακαλυπτήριον αὐτῇ δο- 

ϑῆναι. 

9. Τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν ϑεῶν οὕτω τὸν στόλον ἐϑάρ- ss 

1 ἔδοξεν P!Z ἔδειξεν L! πρὸς om.Q τινὰς τελουμένας 
PZ στελλούσας Q 2 μέλλουσι] om. aut μέλλοντι Q 
6.7 κρεμασϑέντων K 7 ζχκαταγφερομένη Zie. 8 ἐμπε- 
ποικιλμένους ΡΖ 11 δὲ] μὲν L! μὲν om. APQZ 
12 προπαρασχόντων P!Z 18 εἰς] πρὸς Q 18 κατέσκηψαν 
P'Z 19 ἐπεφέροντο Q 90 στρατείας K: στρατιᾶς 81 i&- 
ρὸν Ρ᾽Ζ 
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pvve* καὶ σπεύδοντες ὡς .... τὸ πέλαγος διαπλέοντες, α.345 

o s ἐκομίζοντο παρὰ τὴν ᾿Ιταλίαν. τὰ δ᾽ ἀπὸ τῆς Σικελίας 5 

ἀγγελλόμενα πολλὴν ἀπορίαν τῷ Τιμολέοντι καὶ δυσϑυ- 
μίαν τοῖς στρατιώταις παρεῖχεν. ὁ γὰρ Ἱκέτης μάχῃ ve- 

5 γικηκὼς Διονύσιον, καὶ τὰ πλεῖστα μέρη τῶν Συρακου- 

σῶν κατειληφώς, ἐκεῖνον μὲν eig τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὴν 

καλουμένην Νῆσον συνεσταλμένον αὐτὸς συνεπολιόρκει 

καὶ συμπεριετείχιζε, Καρχηδονίους δὲ φροντίζειν ἐκέλευεν, 4 

ὅπως οὐκ ἐπιβήσοιτο Τιμολέων Σικελίας, ἀλλ᾽ ἀπωσϑέν- 

10 τῶν ἐκείνων αὐτοὶ xa" ἡσυχίαν διανεμοῦνται πρὸς ἀλ- 

λήλους τὴν νῆσον. οἱ δὲ πέμπουσιν εἴκοσι τριήρεις εἷς 

“Ρήγιον, ἐφ᾽ ὧν ἐπέπλεον πρεσβευταὶ παρ᾽ αὐτοῦ πρὸς τὸν 

Τιμολέοντα, κομίζοντες λόγους τοῖς πραττομένοις ὁμοί- 

ovc. παραγωγαὶ γὰρ εὐπρεπεῖς καὶ {ζπρο)φάσεις ἦσαν 

15 ἐπὶ μοχϑηροῖς βουλεύμασιν, ἀξιούντων αὐτὸν μὲν εἰ βού- 

λοιτο Τιμολέοντα σύμβουλον ἥκειν παρ᾽ Ἱκέτην καὶ κοι- 

γωνὸν εὖ διαπεπραγμένων ἁπάντων, τὰς δὲ ναῦς καὶ 

τοὺς στρατιώτας ἀποστέλλειν εἰς Κόρινϑον, ὡς τοῦ πο- 

λέμου μικρὸν ἀπολείποντος συνῃρῆσϑαι, Καρχηδονίων 249 

90 δὲ κωλύειν τὴν διάβασιν καὶ μάχεσϑαι πρὸς βιαζομένους 

ἑτοίμων ὄντων. ὡς οὖν καταπλεύσαντες eig τὸ “Ῥήγιον 1 

οἱ Κορίνϑιοι, τοῖς τε πρεσβεύμασι τούτοις ἐνέτυχον, καὶ 

τοὺς Φοίνικας οὐ πρόσω ναυλοχοῦντας κατεῖδον, ἤχϑοντο 

.: 

cC —" 

? c.9,2—4 Diod. 16, 68, 1—3 11 c. 9, 5—11,1 Diod. 16, 
66, 5—7. 68,4—8 

11ac. stat. Sint. ὡς πολέμιον πέλαγος Rei. ὡς del. Cor. {τάχιστα 
τ. π. διαπλεῖν Zie. 4 παρεῖχον 1,32 1 συνεπολιόρκει CP*M»*: 
β0 11, una eum civibus, incolis Syracusarum? Rei. συμπολιόρκει 
P!Z ἐπολιόρκει AKQ 12 ἔπλεον A — αὐτῶν Z τὸν om. AK 

| 14 παραγωγαὶ Fabricius: παραλογαὰὶὺ φάσεις: corr. Br.; cf. mor. 
26a 16 ἐπὶ om.Q 15.16 βούλοιντο L' 17 διαπρεπῶν L! 
19 ἀπολιπόντος L*Q, ἀπολίποντος P 99 τὲ 0. Q 

j BT. Plut. vit. IT, 12 [1688] 23 
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a.345 μὲν ὑβρισμένοι, καὶ παρίστατο πᾶσιν ὀργὴ πρὸς τὸν "Ixé- 

τὴν καὶ δέος ὑπὲρ Σικελιωτῶν, οὗς σαφῶς ἑώρων ἄϑλα 

λειπομένους καὶ μισϑόν, "Ixévy μὲν προδοσίας, Καρχηδο- 

8 γίοις δὲ τυραννίδος" ἐδόκει δ᾽ ἀμήχανον ὑπερβαλέσϑαι 

καὶ τὰς αὐτόϑι τῶν βαρβάρων ναῦς διπλασίας ἐφορμού- s 
σας, καὶ τὴν ἐκεῖ μεϑ᾽ Ἱκέτου δύναμιν, ἧς στρατηγήσοντες 

ἥκοιεν. 

b 10. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ Τιμολέων τοῖς πρεσβευταῖς καὶ τοῖς 

ἄρχουσι τῶν Καρχηδονίων ἐντυχὼν ἐπιεικῶς, ἔφη πείϑε- 

σϑαι μὲν οἷς κελεύουσι (τί γὰρ ἂν καὶ περαίνειν ἀπει- το. 

ϑῶνῚ, ἐϑέλειν δὲ ταῦτα πόλεως “λληνίδος καὶ φίλης κοι- 108 

νῆς τῆς Ῥηγίνων ἐναντίον ἀκούσας καὶ εἰπὼν ἀπαλλάτ- 

: τεσϑαι" καὶ γὰρ αὐτῷ τοῦτο πρὸς ἀσφάλειαν διαφέρειν, 

κἀκείνους ἐμμενεῖν βεβαιότερον οἷς ἐπαγγέλλονται περὶ 

Συρακοσίων, δήμῳ μάρτυρι τὰς ὁμολογίας παρακατα- 

s Üeuévovc. ταῦτα δ᾽ ὑπέτεινεν αὐτοῖς, ἀπάτην ἐπὶ τῇ δια- 

βάσει τεχνάζων, καὶ συνετέχναζον οἱ τῶν Ῥηγίνων στρα- 

c τηγοὶ πάντες, ἐπιϑυμοῦντες ἐπὶ Κορινϑίοις τὰ πράγματα 

τῶν Σικελιωτῶν γενέσϑαι, καὶ φοβούμενοι τὴν τῶν βαρ- 

4 βάρων γειτνίασιν. διὸ συνῆγον ἐκκλησίαν, καὶ τὰς πύ- 

λας ἀπέκλειον, ὡς μὴ πρὸς ἄλλο τι τρέπεσϑαι τοὺς πο- 

λίτας, καὶ παρελϑόντες eig τὸ πλῆϑος, ἐχρῶντο μήκει 

λόγων, ἕτερος ἑτέρῳ παραδιδοὺς τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν 

πρὸς οὐδὲν τέλος, ἀλλὰ διάγοντες ἄλλως τὸν χρόνον, 

ἕως (ἄνΣ ἀναχϑῶσιν αἱ τῶν Κορινϑίων τριήρεις, καὶ Kapo- 

χηδονίους ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας κατέχοντες ἀνυπόπτως, ἅτε 

1 παρίσταντο PZ 4 δ᾽ om. ΡΖ 6.6 ἐφορμώσας 8 
6 ἧς Rei: 7j vel ἢ codd. εἰ Àm. Xy. στρατηγήσαντες: corr, 
Rei. καταστρατηγήσαντες intellegunt Am. Xy. ἡ συστρατεύσοντες 
Madvig 18 διαφέρει Ζ 14 ἐμμενεῖν Κ: ἐμμένειν ἐπαγ- 
γέλλεται Ζ 10 ὑπέτεινεν ΚΡ᾿ Α΄: ὑπέμεινεν AP!QZ 18 ante 
πάντες dist. Sint, al. ἐπὶ Rei: ἐν 25 ἂν add. Egermann 



ΤΙΜΟΛΈΩΝ 9, 1--11, 333 

καὶ τοῦ Τιμολέοντος παρόντος καὶ παρέχοντος δόκησιν α. 846 

ὅσον οὔπω πρὸς τὸν λόγον ἀνίστασϑαι καὶ δημηγορεῖν. 

ὡς δ᾽ ἀπήγγειλέ τις αὐτῷ κρύφα τὰς μὲν ἄλλας τριήρεις 5 ἃ 

ἀνῆχϑαι, μίαν δὲ τὴν ἐκείνου περιμένειν ὑπολελειμμέ- 

γην, διεκδὺς τὸν ὄχλον, ἅμα τῶν περὶ τὸ βῆμα ' Pryyívov 

συνεπικρυπτόντων, καὶ καταβὰς ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ἐξέ- 

πλευσε διὰ ταχέων. καὶ κατήχϑησαν εἰς Ταυρομένιον 6 

τῆς Σικελίας, ὑποδεχομένου καὶ καλοῦντος αὐτοὺς ἔκ- 

παλαι προϑύμως ᾿Ανδρομάχου τοῦ τὴν πόλιν ἔχοντος καὶ 

10 δυναστεύοντος. οὗτος ἦν πατὴρ Τιμαίου τοῦ ἱστορικοῦ, τ 

Ι! καὶ πολὺ κράτιστος τῶν τότε δυναστευόντων ἐν Σικελίᾳ 

γενόμενος, τῶν Ü' ἑαυτοῦ πολιτῶν ἡγεῖτο νομίμως καὶ 

δικαίως, καὶ πρὸς τοὺς τυράννους φανερὸς ἦν ἀεὶ δια- 

κείμενος ἀπεχϑῶς καὶ ἀλλοτρίως. διὸ καὶ Τιμολέοντι 8.6. 

15 τότε τὴν πόλιν ὁρμητήριον παρέσχε, καὶ τοὺς πολίτας ἔπει- 

nsoe συναγωνίξεσϑαι τοῖς Κορινϑίοις xai συνελευϑεροῦν 

τὴν Σικελίαν. 

11. Οἱ δ᾽ ἐν τῷ ἹΡηγίῳ Καρχηδόνιοι, τοῦ Τιμολέοντος 

ἀνηγμένου καὶ τῆς ἐκκλησίας διαλυϑείσης, χαλεπῶς φέ- 

|| φοροντες [ἐν] τῷ κατεστρατηγῆσϑαι, διατριβὴν τοῖς ᾿Ῥηγί- 

voic παρεῖχον, ei Φοίνικες ὄντες οὐκ ἀρέσκοιντο τοῖς δι᾽ 

ἀπάτης πραττομένοις. πέμπουσι δ᾽ οὖν eig τὸ Ταυρομέ- » 

γιον πρεσβευτὴν ἐπὶ τριήρους, ὃς πολλὰ διαλεχϑεὶς πρὸς 

τὸν ᾿Ανδρόμαχον, ἐπαχϑῶς καὶ βαρβαρικῶς ἀνατεινά- 

| 85 μενος, εἶ μὴ τὴν ταχίστην ἐκβαλεῖ τοὺς Κορινϑίους, τέλος f 

σι 

19 Diod. 16, 7,1 

| 1 τοῦ om.Z 2 ὅσον KQL?: ὃς PZM om. L! 4.6 ἐπι- 
| λελειμμένην L! 8.9 ἔχπαλαι Madvig : ἔτι πάλαι codd, ἐπὶ πόλιν 
' Linde 18 καὶ om. AA 14 ἀπεχῶς Z 16 ἐλευϑεροῦν Z 
' 18 τῷ] τῇ Sint. per err. 90 ἐν del. Sint. ἐπὶ Rei. [ἐν] τὸ κατ. 

Cor. οὕτω Anon. κατεστρατηγεῖσϑαι L'PZ τοῖς om. Q 
| 26 ἐκβαλεῖ Zie.: ἐκβάλη K ἐκβάλλει cet, ἐκβάλλοι BRei. ἐκβάλοι Cor. 

28" 



994 θλρνα IAOTTAPXOT 

a. 345 ὑπτίαν τὴν χεῖρα δείξας, εἶτ᾽ αὖϑις καταστρέψας, ἠπείλησε 

8 τοιαύτην οὖσαν αὐτῷ τὴν πόλιν τοιαύτην ποιήσειν. γε- 

λάσας δ᾽ ὁ Ανδρόμαχος ἄλλο μὲν οὐδὲν ἀπεκρίνατο, τὴν 

δὲ χεῖρα νῦν μὲν ὑπτίαν ὡς ἐκεῖνος νῦν δὲ πρηνῆ προ- 

τείνας, ἐκέλευσεν ἀποπλεῖν αὐτόν, εἰ μὴ βούλοιτο τὴν 5 

γαῦν ἀντὶ τοιαύτης γενέσϑαι τοιαύτην. 

4 ὋὉ δ᾽ Ἱκέτης πυϑόμενος τὴν τοῦ Τιμολέοντος διάβασιν 

καὶ φοβηϑείς, μετεπέμψατο πολλὰς τῶν Καρχηδονίων 

2415 τριήρεις. ὅτε καὶ παντάπασι συνέβη τοὺς Συρακοσίους 

ἀπογνῶναι τὴν σωτηρίαν, ὁρῶντας τοῦ μὲν λιμένος αὖ- 10 
τῶν Καρχηδονίους κρατοῦντας, τὴν δὲ πόλιν Ἱκέτην. — 

ἔχοντα, τῆς δ᾽ ἄκρας κυριεύοντα Διονύσιον, Τιμολέοντα ἑ 

δ᾽ ὥσπερ ἔκ κρασπέδου τινὸς λεπτοῦ τῆς Ταυρομενιτῶν 

πολίχνης τῇ Σικελίᾳ προσηοτημένον ἐπ᾽ ἐλπίδος ἀσϑε- 

γοῦς καὶ βραχείας δυνάμεως" χιλίων γὰρ αὐτῷ στρατιω- 15 

τῶν καὶ τροφῆς τούτοις ἀναγκαίας πλέον οὐδὲν ὑπῆρχεν. 

6 οὐδ᾽ ἐπίστευον αἱ πόλεις, διάπλεαι κακῶν οὖσαι, καὶ πρὸς 

ἅπαντας ἀπηγριωμέναι τοὺς ἡγουμένους στρατοπέδων, 

μάλιστα διὰ τὴν Καλλίππου καὶ Φάρακος ἀπιστίαν, ὧν 

b ó μὲν ᾿Αϑηναῖος ὥν, ó δὲ Λακεδαιμόνιος, ἀμφότεροι δὲ so. | 
φάσκοντες ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας ἥκειν καὶ {τοῦ κατα. 

λύειν τοὺς μονάρχους, χρυσὸν (ἀπέλδειξαν τῇ Σικελίᾳ 

τὰς ἐν τῇ τυραννίδι συμφοράς, καὶ μακαριωτέρους δοκεῖν 12 8. 

ἐποίησαν τοὺς καταστρέψαντας àv τῇ δουλείᾳ τῶν ἐπ- 

ἰδόντων τὴν αὐτονομίαν. 925 

19. Οὐδὲν οὖν ἐκείνων βελτίονα τὸν Κορίνϑιον ἔσε- 

| 
l 

| 

1 «$91; om. Z 8 πολλ. μετεπ. € 9 τριήρων KPZ 
14 πολίχνης om.Z ἐπ᾽] ἀπ᾽ Rei. 17 διάπλεῳ α 18 στρα- 
τόπεδον L'K 91 ἥκειν om.P'Z et in sp. v. L'K τοῦ add. 
Rei. (qui et καταλύσειν) 99 ἀπέδειξαν Zie. cl. Plat. epist. 7, 
824 ἃ Plut. Sert, 5, 5: δειξαν praeeunte sp. v. L! ἔδειξαν L'ADQ 
δείξας PZ om. K 99 τὰς] τῆς L'K συμφορᾶς L διαφορὰς Q 
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σϑαι προσδοκῶντες, ἀλλὰ ταὐτὰ πάλιν ἥκειν ἐπ᾽ αὖ- α. 345 

τοὺς σοφίσματα καὶ δελεάσματα, μετ᾽ ἐλπίδων χρηστῶν 

καὶ φιλανϑρώπων ὑποσχέσεων εἰς μεταβολὴν δεσπότου 

καινοῦ τιϑασευομένους, ὑπώπτευον καὶ διεκρούοντο τὰς 

s τῶν Κορινϑίων προκλήσεις, πλὴν ᾿Αδρανιτῶν" οἵ πόλιν 

μικρὰν μέν, ἱερὰν δ᾽ οὖσαν ᾿Αδρανοῦ, ϑεοῦ τινος τιμωμέ- 
vov διαφερόντως ἔν ὅλῃ Σικελίᾳ, κατοικοῦντες, ἐστασία- 

σαν πρὸς ἀλλήλους, οἵ μὲν “Ικέτην προσαγόμενοι καὶ 

Καρχηδονίους, οἱ δὲ πρὸς Τιμολέοντα διαπεμπόμενοι. 

10 καί πως ἀπ᾽ αὐτομάτου συνέτυχε σπευδόντων ἀμφοτέ- 

ocv εἰς ἕνα καιρὸν ἀμφοτέροις γενέσϑαι τὴν παρουσίαν. 

ἀλλ᾽ Ἱκέτης μὲν ἧκε πεντακισχιλίους στρατιώτας ἔχων, 

Τιμολέοντι δ᾽ oí σύμπαντες ἦσαν οὐ πλείους χιλίων δια- 

κοσίων᾽ otc ἀναλαβὼν ἔκ τοῦ Ταυρομενίου, σταδίων 

15 πρὸς τὸ ᾿Αδρανὸν ὄντων τετταράκοντα καὶ τριακοσίων, 

τῇ μὲν πρώτῃ τῶν ἡμερῶν οὐ πολὺ μέρος τῆς ὁδοῦ προέ- 

Aafe καὶ κατηυλίσατο, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ συντόνως ὁδεύσας, 

καὶ χαλεπὰ χωρία διελϑών, ἤδη τῆς ἡμέρας καταφε- 

ρομένης ἤκουσεν ἄρτι προσμειγνύναι τὸν ᾿Ἰκέτην τῷ πολι- 

so χνγίῳ καὶ καταστρατοπεδεύειν. οἱ μὲν οὖν λοχαγοὶ καὶ 

ταξίαρχοι τοὺς πρώτους ἐπέστησαν, ὡς ἐμφαγοῦσι καὶ 

διαναπαυσαμένοις χρησόμενοι προϑυμοτέροις, ὁ δὲ Τιμο- 

λέων ἐπιπορευόμενος ἐδεῖτο ταῦτα μὴ ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἄγειν 

κατὰ τάχος καὶ συνάπτειν τοῖς πολεμίοις ἀσυντάκτοις 

6 c.12,2—9 Diod. 16, 68, 9—11 

1 ταὐτὰ KOC Br.: ταῦτα ἐπ᾿ LKPZC: πρὸς ADQ 4 τι- 
ϑασευομένοις L! -óusvog Z ὑπόπτευον L!P ἱκέτευον, 6 uiv 
om.Z τινὸς 9500 Z 7 καὶ κατοικοῦντες 6, 13 οὐ] οἱ P'Z 
13.14 χιλίους διακοσίους P!Z χιλίους διακοσίων Μ οὐ πλείους 
τῶν χιλίων Diod. 15 ἀἁδριανὸν PQZ 17 εὐτόνως Q, qui 
tamen 18 συνελϑὼν 39 διαναπαυσομένοις Q, 94 ἀτάκτοις Q 

d 

e 

e 
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a.345 οὖσιν, ὡς εἰκὸς ἄρτι παυομένοις ὁδοιπορίας καὶ περὶ σκηνὰς 

τ καὶ δεῖπνον ἀσχόλοις οὖσιν. καὶ λέγων ἅμα ταῦτα, τὴν 

e ἀσπίδα λαβὼν ἡγεῖτο πρῶτος ὥσπερ ἐπὶ νίκην πρόδη- 

λον" οἱ δ᾽ εἵποντο τεϑαρρηκότες, ἔλαττον ἢ τριάκοντα 

s σταδίους ἔτι τῶν πολεμίων ἀπέχοντες. ὡς δὲ καὶ τούτους 13 8 

διῆλϑον, ἐπιπίπτουσιν αὐτοῖς, ταραττομένοις καὶ φεύ- 

γουσιν ὡς πρῶτον ἤσϑοντο προσιόντας" ὅϑεν ἀνῃρέϑη- 
σαν μὲν οὐ πολλῷ πλείους τριακοσίων, ἑάλωσαν δὲ δὶς 

9 τοσοῦτοι ζῶντες, ἐλήφϑη δὲ {καὶΣ τὸ στρατόπεδον. οἱ δ᾽ 

᾿Αδρανῖται τὰς πύλας ἀνοίξαντες, προσέϑεντο τῷ TiuoAÉ- 

ovrt, μετὰ φρίκης καὶ ϑαύματος ἀπαγγέλλοντες, ὡς ἔνι- 

σταμένης τῆς μάχης oi μὲν ἱεροὶ τοῦ νεὼ πυλῶνες αὐτό- 

ματοι διανοιχϑεῖεν, ὀφϑείη δὲ τοῦ ϑεοῦ τὸ μὲν δόρυ σει- 

f όμενον ἐκ τῆς αἰχμῆς ἄκρας, τὸ δὲ πρόσωπον ἱδρῶτι πολ- 

λῷ δεόμενον. 

13. Ταῦτα δ᾽ ὡς ἔοικεν οὐ τὴν τότε νίκην ἐσήμαινε 

μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς μετὰ ταῦτα πράξεις, αἷς ἐκεῖνος ὃ 

5 ἀγὼν ἀρχὴν εὐτυχῆ παρέσχε. καὶ γὰρ πόλεις εὐϑὺς ἐπι- 

πρεσβευόμεναι προσετίϑεντο τῷ Τιμολέοντι, καὶ Μάμερ- 

κος ὃ Κατάνης τύραννος, πολεμιστὴς ἀνὴρ καὶ χρήμασιν 

s ἐρρωμένος, ἔδωκεν αὑτὸν εἰς συμμαχίαν. τὸ δὲ μέγιστον, 

949 αὐτὸς Διονύσιος, ἀπειρηκὼς ἤδη ταῖς ἐλπίσι, καὶ μικρὸν 
ἀπολείπων ἐκπολιορκεῖσϑαι, τοῦ μὲν ᾿Ικέτου κατεφρόνη - 

σεν αἰσχρῶς ἡττημένου, τὸν δὲ Τιμολέοντα ϑαυμάζων, 

18 Ὁϊοά, 16, 69, 8---ὃὁ 21 c.13,3—8 Diod. 16, 70, 1—3 Nep. 
Tim. 2, 1. 2 Iustin. 21, 5,2 

1 παυομένοις QZ: παυομένους AKP $2 δείπνους PQZ 
ἀσχόλοις οὖσι C: ἀσχόλους ὄντας 4 οὐκ ἔλαττον Rei. — 17.8 &vq- 
ρέϑησαν KC: διηρέϑησαν L'PZ δὴ ἀνηρέϑησαν 41,4} 
9 τοσούτων ῬΖ καὶ add. € Cor. 18 καὶ] αἱ Kronenberg 
38 ἀπολιπὼν: corr. Cor. (qui et ἀπολιπὼν ἐκπεπολιορκῆσϑαι, et 
ἐκπολιορκῆσϑαι hab. L!) 94 ὡς αἰσχρῶς € 

6. 

15 — 



TIMOAEZSN 12,6—13, 10 3231 

ἔπεμψεν ἐκείνῳ καὶ Κορινϑίοις παραδιδοὺς αὑτὸν καὶ τὴν a. 345 

ἀκρόπολιν. δεξάμενος δ᾽ ó Τιμολέων τὴν ἀνέλπιστον 4 

εὐτυχίαν, ἀποστέλλει τοὺς περὶ Εὐκλείδην καὶ Τηλέμαχον, 

ἄνδρας Κορινϑίους, εἰς τὴν ἀκρόπολιν καὶ στρατιώτας 

5 τετρακοσίους, οὐχ ὁμοῦ πάντας οὐδὲ φανερῶς (ἀδύνατον 

γὰρ ἦν ἐφορμούντων τῶν» πολεμίων), ἀλλὰ κρύφα καὶ 

κατ᾽ ὀλίγους παρεισπεσόντας. oi μὲν οὖν στρατιῶται 5 
παρέλαβον τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ τυραγνεῖα μετὰ τῆς 

παρασκευῆς καὶ τῶν χρησίμων πρὸς τὸν πόλεμον" ἵπποι 6b 

10 T€ γὰρ ἐνῆσαν οὐκ ὀλίγοι, καὶ πᾶσα μηχανημάτων ἰδέα 

καὶ βελῶν πλῆϑος" ὅπλων δ᾽ ἀπέκειντο μυριάδες ἑπτὰ 

τεϑησαυρισμένων ἔκ παλαιοῦ. στρατιῶται δὲ δισχίλιοι τῷ 

Διονυσίῳ παρῆσαν, o0c ἔκεῖνος ὡς τἄλλα τῷ Τιμολέ- 

| 14S OvtL παρέδωκεν, αὐτὸς δὲ χρήματα λαβὼν καὶ τῶν φίλων 

τ 09 πολλούς, ἔλαϑεν ἐκπλεύσας τὸν “Ἱκέτην. καὶ κομισϑεὶς 

εἰς τὸ τοῦ Τιμολέοντος στρατόπεδον, τότε πρῶτον ἰδιώ- 

της καὶ ταπεινὸς ὀφϑείς, ἐπὶ μιᾶς νεὼς καὶ χρημάτων 

ὀλίγων εἰς Κόρινϑον ἀπεστάλη, γεννηϑεὶς μὲν καὶ τρα- 9 

φεὶς ἐν τυραννίδι τῇ πασῶν ἐπιφανεστάτῃ καὶ μεγίστῃ, 

ΓΤ 40 κατασχὼν δὲ ταύτην ἔτη δέκα, δώδεκα δ᾽ ἄλλα μετὰ τὴν 

Δίωνος στρατείαν ἐν ἀγῶσι καὶ πολέμοις διαφορηϑείς, 

ἃ δ᾽ ἔπραξε τυραννῶν οἷς ἔπαϑεν ὑπερβαλόμενος. καὶ τὸ 

γὰρ υἱῶν ἐνηλίκων ϑανάτους, καὶ ϑυγατέρων καταπορ- 

γεύσεις παρϑένων ἐπεῖδε, καὶ τὴν αὐτὴν ἀδελφὴν καὶ 

-31 

oo 

e 

9 ΑΘ]. v.h.6,129 17 cf. Ρο]. 12, 48, 2 88 mor.821d Strab. 
6,259. 260 Ath. 12, 541 d. e. Ael. v. h. 6,12. 9,8 

| 1 αὐτῶι ῬΖ 6 ἐφορμώντων α τῶν add. Sch. κρύφα καὶ 
| AKZ: καὶ κρύφα καὶ PQ κρύφα € 8 τῆς οἵη. ΚΟ 11745906 

«ἀναρίϑμητον» Zie. cl. Cim. 11, ὅ Sert. 12, 2 mor. 862b δ᾽ 
τ᾽ Zie. 16 τοῦ om. QZ καὶ τότε C πρῶτος P πρώτως Z 
17 καὶ μετὰ χρημάτων Rei. 18 μὲν] aut οὖν aut om.Q 
19 πασῶν om. PZ 32 τυραννῶν ΚΟ: καὶ τυραννῶν ὑπερβαλλό- 
μενος AP!QZ 44 παρϑένους Z 
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a.345 γυναῖκα ζῶσαν μὲν εἰς τὸ σῶμα ταῖς ἀσελγεστάταις ὑπὸ | 

τῶν πολεμίων ἡδοναῖς παρανομηϑεῖσαν, βίᾳ δ᾽ ἀποϑανοῦ- j 

σαν μετὰ τῶν τέκνων, καταποντισϑεῖσαν eig τὸ πέλαγος. | 

ταῦτα μὲν οὖν ἐν τοῖς περὶ Δίωνος ἀκριβῶς γέγραπται. 

14. Τοῦ δὲ Διονυσίου καταπλεύσαντος εἰς ΚΚόριν- s 

ϑον, οὐδεὶς ἦν “Ελλήνων ὃς οὐχὶ ϑεάσασθϑαι καὶ προσει- 

ἃ 2 πεῖν ἐπόϑησεν αὐτόν, ἀλλ᾽ οἵ τε χαίροντες ἐπὶ ταῖς συμ- 

φοραῖς διὰ μῖσος ἄσμενοι συνῆλθον, οἷον ἐρριμμένον 

ὑπὸ τῆς τύχης πατήσοντες, οἵ τε πρὸς τὴν μεταβολὴν 

τρεπόμενοι καὶ συμπαϑοῦντες ἐϑεῶντο πολλὴν ἔν ἄσϑε- 19 . 

véci τοῖς ἀνθρωπίνοις καὶ προδήλοις τὴν τῶν ἀδήλων 

s αἰτιῶν καὶ ϑείων δύναμιν. οὐδὲν γὰρ οὔτε φύσεως ὁ 

τότε καιρὸς οὔτε τέχνης ὅσον ἐκεῖνο τύχης ἔργον ἐπεδεί- 

ξατο, τὸν Σικελίας ὀλίγον ἔμπροσϑεν τύραννον ἐν Ko-  - 
οίνϑῳ διατρίβοντα περὶ τὸ ὀψοπώλιον, ἢ καϑήμεγον ἐν 15 
μυροπωλίῳ, πίνοντα κεκραμένον ἀπὸ τῶν καπηλείων, καὶ — - 

διαπληκτιζόμενον ἐν μέσῳ τοῖς ἀφ᾽ ὥρας ἐργαζομένοις γυ- 

γαίοις, τὰς δὲ μουσουργοὺς ἐν {ταῖς ὁδοῖς διδάσκοντα, (xai 

ZAo»xgixóv ἀσμάτων «ἐρίζειν» σπουδάζοντα πρὸς ἔκεί- 

e 

6 c. 14 Iustin. 21, 5, 38—10 Ath. 12, 541e Ael. v. h. 6,12. 9,8 
Cie. Tusc. 8, 97 Val. Max.6,9 ext. 6 Lucian. gall. 23 Dio Chrys. 
31, 19 

8 καὶ καταποντισϑεῖσαν 21,3 4 nihil de his Dion. c. 58, 
immo dormitavit Plut. 6 ϑεάσας PZ 9 πατήσαντες PQZ 
10 ἐντρεπόμενοι vel διατρ. Rei. 11 ἀνθρωπίνοις KA: ἀνϑρώ- 
z0ig [καὶ] προδήλως € καὶ πρόδηλον Rei. 18 0cov AK: ὃς 
PQZ ὡς M^? ἐκείνω ὦ τύχης] τέχνης Z 14 ὀλίγω ῬΖ 
ὀλίγα Q 18 τὸ ὀψοπώλιον Zie.: τὴν ὀψόπωλιν (-πολιν PZB) 
codd. τὴν ὀψωπωλίαν Cor. 16 ἀπὸ] ἐπὶ Sch. 17 τοῖς] τῆς Z 
18 ταῖς ὁδοῖς Àm.: ταῖς ὠδαῖς QZL*? δαῖς praeeunte sp. v. L! 
ταῖς εὐωχίαις Latte ταῖς διατριβαῖς Zie. (ἐν ταῖς --- ἐρίξειν in 
sp. v. om. K ἐν — - περὶ in sp. v. om. P) 18.19 καὶ “οκρικῶν 
Zie. cl. Ath. 14, 639a. 15, 697 b. 14,625e: κρικῶν L!PQ sp. v. re- 
lietis καὶ περὶ ϑεατρικῶν ZL? editt, 19 ἐρίζειν ZL?: om. in gp. v. 
L'PQ, post ἐκείνας hab.C ἀμφισβητεῖν Latte ξητεῖν Zie. 
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vac περὶ μέλους (xal) ἁρμονίας. ταῦτα δ᾽ οἱ μὲν ἄλλως 4 

ἀλύοντα καὶ φύσει ῥάϑυμον ὄντα καὶ φιλακόλαστον ᾧοντο 
168 ποιεῖν τὸν Διονύσιον, οἱ δ᾽ ὑπὲρ τοῦ καταφρονεῖσθαι καὶ 

μὴ φοβερὸν εἶναι τοῖς Κορινϑίοις μηδ᾽ ὕποπτον, ὡς βαρυ- 

5 vóuevov τὴν μεταβολὴν τοῦ βίου καὶ πραγμάτων ἐφιέ- 

μενον, ἐπιτηδεύειν καὶ ὑποκρίνεσϑαι παρὰ φύσιν, πολ- 

λὴν ἀβελτερίαν ἐπιδεικνύμενον ἐν τῷ σχολάζειν. 
15. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ λόγοι τινὲς αὐτοῦ μνημονεύον- 

ται, ÓU ὧν ἐδόκει συμφέρεσθαι τοῖς παροῦσιν οὐκ ἀγεν- 

10 Oc. τοῦτο μὲν γὰρ eic Λευκάδα καταχϑείς, πόλιν ἀπῳ- ςἴ 

κισμένην ὑπὸ Κορινϑίων ὥσπερ τὴν Συρακοσίων, ταὐ- 

τὸν ἔφη πεπονϑέναι τοῖς ἐν ἁμαρτήμασι γενομένοις τῶν 

νεανίσκων" ὡς γὰρ ἐκεῖνοι τοῖς μὲν ἀδελφοῖς ἱλαρῶς 

συνδιατρίβουσι, τοὺς δὲ πατέρας αἰσχυνόμενοι φεύγου- 

σιν, οὕτως αὐτὸς αἰδούμενος τὴν μητρόπολιν ἡδέως ἂν 

αὐτόϑι μετ᾽ ἐκείνων κατοικεῖν. τοῦτο δ᾽ év Kopoívüo « 348. 

ξένου τινὸς ἀγροικότερον εἷς τὰς μετὰ τῶν φιλοσόφων 

διατριβὰς αἷς τυραννῶν ἔχαιρε χλευάζοντος αὐτόν, καὶ 

τέλος ἐρωτῶντος, τί δὴ τῆς Πλάτωνος ἀπολαύσειε σοφίας, 

οὐδὲν ἔφη ,,Ψσοὶ δοκοῦμεν ὑπὸ Πλάτωνος ὠφελῆσθαι, 

τύχης μεταβολὴν οὕτω φέροντες ; πρὸς δὲ τὸν μουσι- 

κὸν ἀριστόξενον καί τινας ἄλλους πυνϑανομένους, ónó- 

Üev αὐτῷ καὶ τίς ἡ πρὸς IlAávova γένοιτο μέμψις, πολ- 

λῶν ἔφη κακῶν τὴν τυραννίδα μεστὴν οὖσαν, οὐδὲν ἔχειν 

τηλικοῦτον ἡλίκον τὸ μηδένα τῶν λεγομένων φίλων μετὰ 

παρρησίας διαλέγεσϑαι" καὶ γὰρ αὐτὸς ὑπ᾽ ἐκείνων ἀπο- Ὁ 

[^ 

1 e 

e 

e 

3 [nu 

1 καὶ περὶ L*AD editt. καὶ add. Zie. $2 φιλοκόλαστον Z 
5.6 ἀφιέμενον Z 6 περὶ Z 1 ἀβελτηρίαν codd. ἐν om.Z 
9.10 ἀγενῶς P 11.12 ταὐτὸν aut om. aut post ἔφη transpon. Z 
80 ὠφελῆσϑαι KCL?: ὠφελεῖσϑαι L'PQZ $31 οὕτως 186 φέ- 
ροντος PF^ τὸν] τῶν vel τὼν PZ μουσικῶν PF* 486 ἀπο- 
στερηϑεὶς Q 
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Mai gn 

e στερηϑῆναι τῆς Πλάτωνος εὐνοίας. ἐπεὶ δὲ τῶν βουλο- 
μένων τις εὐφυῶν εἶναι σκώπτων τὸν Διονύσιον ἐξέσειε 

τὸ ἱμάτιον εἰσιὼν πρὸς αὐτόν, ὡς δὴ πρὸς τύραννον, àvri- 

σκώπτων éxeivog ἐκέλευε τοῦτο ποιεῖν ὅταν ἐξίῃ παρ᾽ 

a.337* ταὐτοῦ, μή τι τῶν ἔνδον ἔχων ἀπέλθῃ. Φιλίππου δὲ τοῦ s 
Μακεδόνος παρὰ πότον τινὰ λόγον μετ᾽ εἰρωνείας ἐμβα- 

λόντος περὶ τῶν μελῶν καὶ τῶν τραγῳδιῶν ἃς ὃ πρε- 

σβύτερος Διονύσιος κατέλιπε, καὶ προσποιουμένου δια- 

πορεῖν ἔν τίνι χρόνῳ ταῦτα ποιεῖν ἐκεῖνος ἐσχόλαζεν, οὐ 168 

φαύλως ἀπήντησεν ὃ Διονύσιος εἰπών" ,,£v ᾧ σὺ κἀγὼ 1 

e καὶ πάντες oi μακάριοι δοκοῦντες εἷναι περὶ κώϑωνα 

s διατρίβομεν.᾿ Πλάτων μὲν οὖν οὐκ ἐπεῖδεν ἐν Κορίνϑῳ 

Διονύσιον, ἀλλ᾽ ἔτυχεν ἤδη τεϑνηκώς, ὃ δὲ Σινωπεὺς 

Διογένης ἀπαντήσας αὐτῷ πρῶτον, ,,ὡὩὡς ἀναξίως ̓  ἔφη 

9 ,,»Διονύσιε ζῇς.“ ἐπιστάντος δ᾽ ἐκείνου καὶ εἰπόντος" τ΄ 

,EU ποιεῖς ὦ Διόγενες συναχϑόμενος ἡμῖν ἠτυχηκόσι," 

τί γάρ; εἶπεν ὃ Διογένης ,,οἴει μέ σοι συναλγεῖν, οὐ — 

διαγανακτεῖν, ὅτι τοιοῦτον ἀνδράποδον ὥν, καὶ τοῖς τυ- 

ραγνείοις ὥσπερ ὃ πατὴρ ἐπιτήδειος ἐγγηράσας ἀπο- 

ϑανεῖν, ἐνταῦϑα παίζων καὶ τρυφῶν διάγεις ueÜ^ ἡμῶν ;'* so 
10 ὥστε μοι παραβάλλοντι τούτοις τὰς Φιλίστου φωνάς, ἃς 

ἃ ἀφίησι περὶ τῶν Λεπτίνου ϑυγατέρων ὀλοφυρόμενος, ὡς 

ἐκ μεγάλων ἀγαϑῶν τῶν τῆς τυραννίδος εἰς ταπεινὴν 

ἀφιγμένων δίαιταν, φαίνεσϑαν ϑρήνους γυναικὸς ἀλα- 

“Ἂς ἀρὰ aii mte D n 

mania pi i 

1 cf. Dio 9,4 ὅ cf. Ael. v. h. 12, 60 21 cf. Dio 11,6 

8 πρὸς τὸν τύραννον PZ 4 ἐξίει P. ἐξήει Ζ 6.1 ἐκβα- 
λόντος Q 9 οὐ σχολάξων Ζ 10 φαῦλος P εἰπών om.L! 
12 διατρίβομεν ἘΦ: διατρίβωμεν PM^ διετρίβομεν cet. 16 ὦ 
om.Q 17 οἴη L' 18 ὧν CL*: ὃν 18.19 τυραννείοις KCL*: 
τυράννοις 21 παραβάλλοντα α τούτοις om.Z ἃς] ὃς PF* 
93 εἰς τὴν ταπεινὴν ΚΕ 94 ἀφιγμένην PZ -νας € γυναικῶν 
L'PMZ 
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βάστους xai πορφύρας καὶ χρυσία ποϑούσης. ταῦτα μὲν 

οὖν οὐκ ἀλλότρια τῆς τῶν βίων ἀναγραφῆς οὐδ᾽ ἄχρηστα 

δόξειν die μὴ σπεύδουσι μηδ᾽ δχολοθμενοῖς ἄκροα- 

ταῖς. 
| s 16. Τῆς δὲ Διονυσίου δυστυχίας παραλόγου φανείσης, 

—. οὐχ ἧττον ἡ Τιμολέοντος εὐτυχία τὸ ϑαυμαστὸν ἔσχεν. 

ἐπιβὰς γὰρ Σικελίας, àv ἡμέραις πεντήκοντα τήν τ᾽ 

ἀκρόπολιν τῶν Συρακουσῶν παρέλαβε, καὶ Διονύσιον εἰς 

Πελοπόννησον ἐξέπεμψεν. ὅϑεν ἐπιρρωσϑέντες oi Κο- 

10 οίνϑιοι πέμπουσιν αὐτῷ δισχιλίους ὁπλίτας καὶ διακοσίους 

| ἱππεῖς, οἵ κομισϑέντες ἄχοι Θουρίων, τὴν ἐκεῖϑεν περαίω- 

σιν, ὑπὸ Καρχηδονίων πολλαῖς ναυσὶ κατεχομένης τῆς 

ϑαλάσσης, ἄπορον ὁρῶντες, ὡς ἦν ἀνάγκη καιρὸν περι- 

| μένοντας ἀτρεμεῖν αὐτόϑι, πρὸς κάλλιστον ἔργον ἀπε- 

15 χρήσαντο τῇ σχολῇ. Θουρίων γὰρ (a0»vàv ἐπὶ Βρεττίους 

| στρατευόντων τὴν πόλιν παραλαβόντες, ὥσπερ᾽ πατρίδα 

1γ8 χαϑαρῶς καὶ πιστῶς διεφύλαξαν. 
| 'O δ᾽ Ἱκέτης τὴν μὲν ἀκρόπολιν τῶν Συροκϑυδῶν 

| ἐπολιόρκει, καὶ σῖτον ἐχώλυεν εἰσπλεῖν τοῖς Kopw- 

| 90 ϑίοις, Τιμολέοντι δὲ δύο ξένους παρασκευάσας δολο- 

|. φονγνήσοντας αὐτὸν ὑπέπεμψεν εἰς ᾿Αδρανόν, οὔτ᾽ ἄλλως 
| περὶ τὸ σῶμα συντεταγμένην ἔχοντι φυλακήν, καὶ τότε 

παντάπασι διὰ τὸν ϑεὸν ἀνειμένως καὶ ἀνυπόπτως σχο- 

λάζοντι μετὰ τῶν ᾿Αδρανιτῶν. οἱ δὲ πεμφϑέντες κατὰ 

ss τύχην πυϑόμενοι μέλλοντα ϑύειν αὐτόν, ἧκον εἰς τὸ 

2 γραφῆς vel καταγραφῆς ᾳ οὔτε. . μήτε: corr. Bekker 
8 φόμεϑα Zie. 8 Συρακουσῶν Br.: συρακοσίων (vel -κουσίων) 
9 παρέπεμψεν 18 ϑαλάττης KCM ἦν Cor.: ἐν — 19.14 περι- 
μένοντας Anon.: περιμένοντες AKPQ περιμένοντι Ζ 14.15 ἀπε- 
χρήσατο τῆς σχολῆς Ζ 18 αὐτῶν Sint.: τῶν codd. τὴν Rei. 
del. (cum ΟἽ vel τότ᾽ Cor. τῶν γὰρ Θ. Sch. βρεττίοις Κα βρετ- 
τίας PF^ — 18 συρακουσίων ADC — 21 ἐπέπεμωψεν vel ὑπεπέπ. 
vel ὑπεξέπ. Rei. ἄδρανον PZ 

11 

9 a. 345 

5 a. 345 

f 

e 
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περιεστῶσι τὸν βωμὸν ἀναμειχϑέντες, ἐγγυτέρω κατὰ 

244 1 μικρὸν ἐπεχείρουν. καὶ ὅσον οὔπω παρακελευομένων ἀλ- | 
λήλοις ἐνάρχεσθαι, παίει τις αὐτῶν τὸν ἕτερον κατὰ τῆς, — 

κεφαλῆς ξίφει, καὶ πεσόντος οὔϑ᾽ ὁ παίσας ἔμεινεν, s 

οὔϑ᾽ ὁ μετὰ τοῦ πληγέντος ἥκων, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μὲν ὥσπερ 

εἶχε τὸ ξίφος φεύγων πρός τινα πέτραν ὑψηλὴν ἀνεπή- 

δησεν, ἅτερος δὲ τοῦ βωμοῦ λαβόμενος, ἄδειαν ἠτεῖτο 

s παρὰ τοῦ Τιμολέοντος éni τῷ πάντα μηνῦσαι. καὶ λαβὼν 

ἐμήνυσε xa)" αὑτοῦ καὶ κατὰ τοῦ τεϑνηκότος, ὡς πεμ- 10 
9φϑεῖεν ἐκεῖνον ἀποκτενοῦντες. ἐν τούτῳ δὲ καὶ τὸν 

ἀπὸ τῆς πέτρας κατῆγον ἕτεροι, βοῶντα μηδὲν ἀδικεῖν, 

Ὁ ἀλλ᾽ ἀνῃρηκέναι δικαίως τὸν ἄνϑρωπον ὑπὲρ πατρὸς 

τεϑνηκότος, ὃν ἐκεῖνος ἀπεκτονήκοι πρότερον ἔν Λεον- 

10 τίνοις. καὶ μαρτυροῦντας εἶχεν ἐνίους τῶν παρόντων, i5 

ϑαυμάζοντας ἅμα τῆς τύχης τὴν εὐμηχανίαν, ὡς δι᾿ ἕτέ- 

oov ἕτερα κινοῦσα, καὶ συνάγουσα πάντα πόρρωϑεν καὶ — 
συγκαταπλέκουσα τοῖς πλεῖστον διαφέρειν δοκοῦσι καὶ 

μηδὲν ἔχειν πρὸς ἄλληλα κοινόν, ἀεὶ τοῖς ἀλλήλων χρῆται ὦ 

n καὶ τέλεσι καὶ ἀρχαῖς. τὸν μὲν οὖν ἄνϑρωπον ἐστεφά- so ὁ 

j 

αἰ 845 ἱερόν, ὑπὸ τοῖς ἱματίοις ἐγχειρίδια κομίζοντες, xal volg — 

! 

ἘΦ Cr re mh 

QE 

γωσαν οἱ ΚΚαορίνϑιοι δέκα μναῖς, ὅτι τῷ φυλάττοντι Óaí- 

μονι τὸν Τιμολέοντα πάϑος ἔχρησε δίκαιον, καὶ τὸν ἔκ 

πολλοῦ παρόντα ϑυμὸν αὐτῷ πρότερον οὐ κατανάλωσεν,Ἠ  . 

e ἀλλὰ μετ᾽ αἰτίας ἰδίας πρὸς τὴν ἐκείνου σωτηρίαν ἀπὸ 1 

12 τύχης διετήρησεν. ἡ Ó sic τὸν παρόντα καιρὸν εὐτυχία 18 s 

2 ἐγγυτέρω {προσιέναιν vel sim. Rei. 8 ἐπεχώρουν Madvig 
Li (καταλιπὼν) τὸ ξίφος Rei. 7.8 ἀνεπήδησεν C Steph.: ἀπε- 
πήδησεν 10 κατ᾽ αὐτοῦ: corr. A Rei. 18 τοῦ πατρὸς Ζ 
14 ἀπεκτονήκοι L'KPC: ἀπεχντονήκει 6Ζ1,3 17.18 κινοῦσα... 
συνάγουσα... συγκαταπλέκουσα Β Rei: κινοῦσαν... συνάγουσαν 

. συγκαταπλέχουσαν καὶ — πόρρωϑεν om.Z ἅπαντα Q 
98 οὐκ ἀνάλωσεν Q 
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καὶ πρὸς τὰ μέλλοντα ταῖς ἐλπίσιν ἐπῆρεν ὁρῶντας ὡς 

ἱερὸν ἄνδρα καὶ σὺν ϑεῷ τιμωρὸν ἥκοντα τῇ Σικελίᾳ τὸν 

' Τιμολέοντα σέβεσθαι καὶ φυλάττειν. 

17. Ὡς δὲ ταύτης διήμαρτε τῆς πείρας ὃ Ἱκέτης, καὶ a. 5454 

5 πρὸς Τιμολέοντα πολλοὺς ἑώρα συνισταμένους, μεμψά- 

μενος αὐτὸς ἑαυτόν, ὅτι τηλικαύτης παρούσης τῆς Kapo- 

χηδονίων δυνάμεως, ὥσπερ αἰσχυνόμενος αὐτῇ κατὰ μι- 

κρὰ χρῆται καὶ λάϑρα, κλέπτων καὶ παρεισάγων τὴν ἃ 

συμμαχίαν, μετεπέμπετο Μάγωνα τὸν στρατηγὸν αὐτῶν 

10 μετὰ τοῦ στόλου παντός. ὁ δ᾽ εἰσέπλει φοβερός, ναυσὶ s 

᾿ς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν καταλαμβάνων τὸν λιμένα, πεζῶν 

δὲ μυριάδας ἕξ ἀποβιβάζων, καὶ καταστρατοπεδεύων ἔν 

τῇ πόλει τῶν Συρακοσίων, ὥστε πάντας οἴεσϑαι τὴν 

πάλαι λεγομένην καὶ προσδοκωμένην ἐκβαρβάρωσιν ἥκειν 

(35 ἐπὶ τὴν Σικελίαν. οὐδέποτε γὰρ Καρχηδονίοις ὑπῆρξε 53 
πρότερον, μυρίους πολεμήσασι πολέμους ἐν Σικελίᾳ, λα- 

βεῖν τὰς Συρακούσας, ἀλλὰ τότε δεξαμένου τοῦ Ἱκέτου 

καὶ παραδόντος ἦν ὁρᾶν τὴν πόλιν στρατόπεδον βαρβά- 

ρων οὖσαν. oí δὲ τὴν ἀκρόπολιν τῶν Κορινϑίων κατέ- 4 

30 yovtec ἐπισφαλῶς καὶ χαλεπῶς ἀπήλλαττον, τροφῆς μὲν e 

ἱκανῆς οὐκέτι παρούσης, ἀλλ᾽ ἐνδεόμενοι διὰ τὸ φρου- 

θεῖσϑαι τοὺς λιμένας, ἀεὶ (Ó » ἐν ἀγῶσι καὶ μάχαις περὶ 

τὰ τείχη καὶ πρὸς πᾶν μηχάνημα καὶ πρὸς πᾶσαν ἰδέαν 

πολιορκίας μερίζοντες αὑτούς. 

s 18. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ Τιμολέων παρεβοήϑει, σῖτον ἐκ 

Κατάνης μικραῖς ἁλιάσι καὶ λεπτοῖς ἀκατίοις ἀποστέλλων, 

ἃ μάλιστα χειμῶνι παρεισέπιπτε διὰ τῶν βαρβαρικῶν 

14 λεγομένην] cf. Plat. epist. 8, 353a 

1 ὁρμῶντας vel ὡς (yoij» Rei.; lac. post Τιμολέοντα stat. Sint. 
4 ταύτης (T£) Zie. 10 τοῦ om. KZ 19 στρατοπεδεύων Z 
3? δ᾽ add. M Mur. 
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a.345/4 τριήρων ὑποπορευόμενα, πρὸς τὸν κλύδωνα καὶ τὸν cá- 

s λὸν ἐκείνων διϊσταμένων. ἃ δὴ συνορῶντες οἱ περὶ τὸν 

Μάγωνα καὶ τὸν 'Ixévqv, ἐβουλεύοντο τὴν Κατάνην ἑλεῖν, 

ἢ ἐξ ἧς ἔπλει τὰ ἐπιτήδεια τοῖς πολιορκουμένοις " καὶ λα- 

βόντες τῆς δυνάμεως τὴν μαχιμωτάτην, ἐξέπλευσαν &x198 

s τῶν Συρακουσῶν. ó δὲ Κορίνϑιος Νέων (οὗτος γὰρ ἦν ς΄ 

! ἄρχων τῶν πολιορκουμένων) κατιδὼν ἀπὸ τῆς ἄκρας 

τοὺς ὑπολελειμμένους τῶν πολεμίων ἀργῶς καὶ ἀμελῶς 

4 φυλάττοντας, ἐξαίφνης ἐπέπεσε διεσπαρμένοις αὐτοῖς" καὶ 

945 oye τὴν λεγομένην ᾿Αχραδινήν, ὃ κράτιστον ἐδόκει καὶ 

ἀϑραυστότατον ὑπάρχειν τῆς Συρακοσίων μέρος πόλεως, 

τρόπον τινὰ συγκειμένης καὶ συνηρμοσμένης ἐκ πλειό- 

5 vc πόλεων. εὐπορήσας δὲ καὶ σίτου καὶ χρημάτων, οὐκ 

ἀφῆκε τὸν τόπον, οὐδ᾽ ἀνεχώρησε πάλιν ἐπὶ τὴν ἄκραν, 15. 

ἀλλὰ φραξάμενος τὸν περίβολον τῆς ᾿Αχραδινῆς, καὶ συνά- 

e yac τοῖς ἐρύμασι πρὸς τὴν ἀκρόπολιν, διεφύλαττε. τοὺς 

δὲ περὶ τὸν Μάγωνα καὶ τὸν “Ἱκέτην ἐγγὺς ἤδη τῆς Κατά- 

γης ὄντας ἱππεὺς ἔκ Συρακουσῶν καταλαβών, ἀπήγγειλε 

1 T»v ἅλωσιν τῆς ᾿Αχραδινῆς. καὶ συνταραχϑέντες ἀνεχώ- so 

θησαν διὰ ταχέων, οὔτε λαβόντες ἐφ᾽ ἣν ἐξῆλϑον, οὔτε 

b φυλάξαντες ἣν εἶχον. 

19. Ταῦτα μὲν οὖν ἔτι τῇ προνοίᾳ καὶ ἀρετῇ δίδωσί 

τινα πρὸς τὴν τύχην ἀμφισβήτησιν" τὸ δ᾽ ἐπὶ τούτοις γε- 

: vóuevov παντάπασιν ἔοικε συμβῆναι κατ᾽ εὐτυχίαν. Ogg 

γὰρ ἐν τοῖς Θουρίοις διατρίβοντες στρατιῶται τῶν Ko- 

ρινϑίων, ἅμα μὲν δεδιότες τὰς Καρχηδονίων τριήρεις, αἵ 

παρεφύλαττον αὐτοὺς uev "Avvovoc, ἅμα δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέρας 

3 ἐβουλεύοντο G.Fr. Hartmann cl. c. 2,1: ἐβούλοντο 6 λέων Z 
7 x«l κατιδὼν Z 11 λεγομένη» om.L! 14 ἐκπορήσας Q 
17 διεφύλαξε Q 51 uiv om. Z 28 ἄνωνος PQZ μάγωνος A* 

3 

] 

! 

SLE c» 

l 
] 
4] 

|! 
τοὺς μὲν ἀνελὼν τοὺς δὲ τρεψάμενος, ἐκράτησε καὶ κατέ- το 

δας τρί age Iro t INR cate I σεως a aac ra 
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πολλὰς ἐξηγριωμένης ὑπὸ πνεύματος τῆς ϑαλάττης, πεζῇ a. 345/4 

διὰ Βρεττίων ὥρμησαν πορεύεσϑαι" καὶ τὰ μὲν πείϑον- s 

τες τὰ δὲ βιαζόμενοι τοὺς βαρβάρους, εἰς “Ῥήγιον κατέ- 

βαινον, ἔτι πολὺν χειμῶνα τοῦ πελάγους ἔχοντος. ὁ δὲ 

s τῶν Καρχηδονίων ναύαρχος, ὡς οὐ προσεδόκα τοὺς Ko- 

οινϑίους καὶ μάτην devo καϑῆσθϑαι, πείσας αὐτὸς ἑαυτὸν 

«(ἐν γνενοηκέναι τι τῶν σοφῶν καὶ πανούργων πρὸς ἀπά- 

την, στεφανώσασθϑαι τοὺς ναύτας κελεύσας, καὶ κοσμήσας 

20 5 τὰς τριήρεις ἀσπίσιν Ἑλληνικαῖς καὶ φοινικίσιν, ἔπλει 

10 πρὸς τὰς Συρακούσας. καὶ παρὰ τὴν ἀκρόπολιν χρώμενος 5 

ῥοϑίῳ μετὰ κρότου καὶ γέλωτος, ἐβόα τοὺς Κορινϑίους 

ἥκειν νενικηκὼς καὶ κεχειρωμένος, ἐν τῇ ϑαλάττῃ λαβὼν 

διαπλέοντας, ὡς δή τινα δυσϑυμίαν τοῖς πολιορκουμέ- 

vou; παρέξων. ἐκείνου δὲ ταῦτα ληροῦντος καὶ φενακί- ὁ 

15 ζοντος, &x τῶν Βρεττίων οἱ Κορίνϑιοι καταβεβηκότες εἰς 
|. 10 Ῥήγιον, ὡς οὐδεὶς παρεφύλαττε, καὶ τὸ πνεῦμα κατε- à 

σβεσμένον παραλόγως ἀκύμονα τὸν πόρον ἰδεῖν καὶ λεῖον 

παρεῖχε, ταχὺ πληρώσαντες τὰ πορϑμεῖα καὶ τὰς ἁλιά- 

δας τὰς παρούσας, ἀνήγοντο καὶ διεκομίζοντο πρὸς τὴν 

20 Σικελίαν, οὕτως ἀσφαλῶς καὶ διὰ τοσαύτης γαλήνης, ὥστε 

τοὺς ἵππους παρὰ τὰ πλοῖα παρανηχομένους ἔκ ῥυτήρων 

ἐφέλκεσθαι. 

»»- 

ic] 

20. Περαιωϑέντων δὲ πάντων, ὁ Τιμολέων δεξάμενος 

αὐτούς, τήν τε Μεσσήνην εὐϑὺς εἶχε, καὶ συνταξάμενος 

s5 ἐβάδιζεν ἐπὶ τὰς Συρακούσας, οἷς εὐτύχει καὶ κατώρϑου 

1 ϑαλάσσης APZ 5 ad προσεδόκα infin. desiderat Madvig 
6 αὐτὸς] αὐτοὺς ΡΖ 7 νενοηκέναι: corr. Zie. συννενοηλ. vel 
ἐπινενοηλ. Rei. 8 στεφανώσας omisso κελεύσας Ὁ ναύτας] 
νόμους Ζ 19 καὶ οτη. Ζ 15.16 οἱ Κορ. κατ. εἰς τὸ 'P. Zie.: 
κατ. 8. T. P. οἱ K. € κατ. οἱ Κ. ε. τ. P. cet. 18 παρέσχε Ζ 
πορϑμία L'PZ . 91 παρὰ] περὶ Z »νηχομένους K ῥυτῆρος Z 
?4 μεσήνην PQZ μεσίνην L' εἶχε om.Z 
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a.3454 μᾶλλον ἢ τῇ δυνάμει zt£ztotÜ Oc * οὐ γὰρ ἦσαν oí σὺν αὐτῷ 

e? πλείους τετρακισχιλίων. ἀγγελλομένης δὲ τῆς ἐφόδου τῷ 

Μάγωνι, ϑορυβούμενος καὶ δεδοικώς, ἔτι μᾶλλον εἰς 

s ὑποψίαν ἦλϑεν ἐκ τοιαύτης προφάσεως. ἐν τοῖς περὶ τὴν 

πόλιν τενάγεσι, πολὺ μὲν ἔκ κρηνῶν πότιμον ὕδωρ, πολὺ 

δ᾽ ἐξ ἑλῶν καὶ ποταμῶν καταρρεόντων eig τὴν ϑάλατ- 

ταν δεχομένοις, πλῆϑος ἐγχέλεων νέμεται, καὶ δαψίλεια 

4 τῆς ἄγρας τοῖς βουλομένοις ἀεὶ πάρεστι. ταύτας οἱ παρ᾽ 

ἀμφοτέροις μισϑοῦ στρατευόμενοι σχολῆς οὔσης καὶ 

5 ἀνοχῶν συνεϑήρευον. οἷα δ᾽ Ἕλληνες ὄντες, καὶ πρὸς 

ἀλλήλους οὐκ ἔχοντες ἰδίων ἀπεχϑειῶν πρόφασιν, àv μὲν 

ταῖς μάχαις διεκινδύνευον εὐρώστως, ἐν δὲ ταῖς ἀνοχαῖς 

f e προσφοιτῶντες ἀλλήλοις διελέγοντο. καὶ τότε κοινὸν περὶ 

τὴν ἁλιείαν ἔχοντες ἔργον, ἐν λόγοις ἦσαν, ϑαυμάζοντες 

10 . 

τῆς ϑαλάσσης τὴν εὐφυΐαν καὶ τῶν χωρίων τὴν κατα- 31 5 

τ σκευήν. καί τις εἶπε τῶν παρὰ τοῖς Κορινϑίοις στρατευο- 

μένων" ,,τοσαύτην μέντοι τὴν πόλιν τὸ μέγεϑος, καὶ 

τοσούτοις ἐξησκημένην καλοῖς, ὑμεῖς Ἕλληνες ὄντες ἔκβαρ- 

βαρῶσαι προϑυμεῖσϑε, τοὺς κακίστους καὶ φονικωτά- 

2460 τους Καρχηδονίους ἐγγυτέρω κατοικίζοντες ἡμῶν, πρὸς 

otc ἔδει πολλὰς εὔχεσϑαι Σικελίας προκεῖσϑαι τῆς “Ελ- 

s λάδος" ἢ δοκεῖτε τούτους στρατὸν ἀγείραντας ἀπὸ στη- 
λῶν Ἡρακλείων καὶ τῆς ᾿Ατλαντικῆς ἥκειν ϑαλάττης 

9 δεῦρο κινδυνεύσοντας ὑπὲρ τῆς Ἱκέτου δυναστείας ; ὃς 

ei λογισμὸν εἶχεν ἡγεμόνος, οὐκ ἂν ἐξέβαλλε τοὺς πατέ- 

ρας, οὐδ᾽ ἐπῆγε τῇ πατρίδι τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ καὶ 

8 μάγνω Z 4 ἐν τούτοις L' 6 κρημνῶν Q 6.7 94- 
λασσαν KPZ 7 ἐγχελύων PZM 8 παρέστη P'Z οἱ παρ᾽] 
ὑπὲρ PZ 9 ἀμφοτέρων : corr, Rei. cl. v. 16 12 διεκινδύ- 
νευον — ἀνοχαῖς om. P!Z 18 τότε {δὴ Zie. 14 ἁλείαν 
codd. praet. L, qui ἀλιείαν, et K, qui ἁλαλίαν ^ — 11 τὴν del. 
Cor. 19 προϑυμεῖσϑαι L'P — 94 κινδυνεύονέξας PZ 8 ἐξέ- 
βαλε: eorr. Sch. 

16 18 

| 
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τιμῆς καὶ δυνάμεως ἐτύγχανεν ὅσης πρέπει, Κορινϑίους καὶ a 3454 

Τιμολέοντα πείσας." τούτους τοὺς λόγους οἱ μισϑοφόροι 10 

διεϑρόησαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ, καὶ παρέσχον ὑποψίαν τῷ 

Μάγωνι προδίδοσϑαι, χρήζοντι πάλαι προφάσεως. διὸ τι 

s καὶ δεομένου τοῦ '"Ixérov παραμένειν, καὶ διδάσκοντος b 

ὅσῳ βελτίονές εἶσι τῶν πολεμίων, μᾶλλον οἰόμενος ἀρετῇ 

καὶ τύχῃ λείπεσϑαι Τιμολέοντος, ἢ πλήϑει δυνάμεως 

ὑπερβάλλειν, ἄρας εὐϑὺς ἀπέπλευσεν εἰς Λιβύην, oi- 

σχρῶς κατ᾽ οὐδένα λογισμὸν ἀνϑρώπινον ἐκ τῶν χειρῶν 

10 ἀφεὶς Σικελίαν. 

91. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ παρῆν ὃ Τιμολέων ἐπὶ μάχην 

συντεταγμένος. ὡς δὲ τὴν φυγὴν ἐπυνϑάνοντο, καὶ τὴν 

ἐρημίαν ἑώρων τῶν νεωρίων, γελᾶν αὐτοῖς ἐπήει τὴν 

ἀνανδρίαν τοῦ Μάγωνος, καὶ περιϊόντες ἔκήρυττον &v τῇ 

15 πόλει μήνυτρα τῷ φράσαντι τὸν Καρχηδονίων στόλον 

ὅπῃ σφᾶς ἀποδέδρακεν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦ “Ἱκέτου φιλομα- 2 

χοῦντος ἔτι, καὶ τὴν λαβὴν οὐ προϊεμένου τῆς πόλεως, c 

ἀλλ᾽ ἐμπεφυκότος οἷς κατεῖχε μέρεσι, καρτεροῖς οὖσι καὶ 

τ προσμάχοι, διελὼν ὃ Τιμολέων τὴν δύναμιν, αὐτὸς 

40 μὲν 3] βιαιότατον ἦν παρὰ τὸ δεῖϑρον τοῦ "Avázov προσέ- 

βαλλεν" ἄλλους δ᾽ ἐκ τῆς ᾿Αχραδινῆς ἐκέλευεν ἐπιχειρεῖν, s 

[228 ὧν ᾿Ισίας ἡγεῖϑ᾽ ὃ Κορίνϑιος" τοὺς δὲ τρίτους ἐπῆγον 

ἐπὶ τὰς ᾿Επιπολὰς Δείναρχος καὶ Δημάρετος oí τὴν ὑστέ- 

pa» ἀγαγόντες ἔκ Κορίνϑου βοήϑειαν. ἅμα δὲ καὶ παν- 4 

| 
| 
| 

ἢ 

! 

| 

4 Diod. 16, 09,4  11c.21,1—4 Diod. 16,69, 6 Nep. Tim. 2,3 

2 τούτοις τοῖς λόγοις L! 8 παρέσχεν L!'Q 4 μάγνωνι Z 
5 noi (meo Zie. τοῦ οἵη. 9 ἀνϑρωπείως Ζ 11 ὡς εἰς 
μάχην σ 11.12 συντεταγμένος ἐπὶ μάχην Q 14 ἀνδρίαν L! 
18 φράσοντι € φϑάσαντι Q 19 δυσπρομάχοις PQZ 20 δυσ- 
βατώτατον Herw. ἀνάπλου Q 20.21 προσέβαλεν Z et ante 
corr. P 29 ἐπῆγον Z: ὑπῆγον 33 ἐπιστολὰς PZ δήμαρχος 
καὶ δημάρετος Q, 

I BT. Plut. vit. IT, 12 [1688] 24 
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a. 3454 ταχόϑεν τῆς ἐφόδου γενομένης, xai τῶν περὲ vOv Ἱκέτην 

ἀνατραπέντων καὶ φυγόντων, τὸ μὲν ἁλῶναι τὴν πόλιν 

κατὰ κράτος καὶ γενέσϑαι ταχέως ὑποχείριον ἐκπεσόντων 

ἃ τῶν πολεμίων δίκαιον ἀναϑεῖναι τῇ τῶν μαχομένων ἀν- 

5 δραγαϑίᾳ καὶ τῇ δεινότητι τοῦ στρατηγοῦ" τὸ δὲ μήτ᾽ s | 
ἀποϑανεῖν τινα μήτε τρωϑῆναι τῶν Κορινϑίων ἴδιον ἔργον 

αὑτῆς ἡ Τιμολέοντος ἐπεδείξατο τύχη, καϑάπερ διαμιλ- 

λωμένη πρὸς τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός, ἵνα τῶν ἐπαινου- 

μένων αὐτοῦ τὰ μακαριζόμενα μᾶλλον οἱ πυνϑανόμενοι 

e ϑαυμάζωσιν. οὐ γὰρ μόνον Σικελίαν πᾶσαν οὐδ᾽ Ἶτα- τὸ 

λίαν εὐθὺς ἡ φήμη κατέσχεν, ἀλλ᾽ ἡμερῶν ὀλίγων ἡ .Ελ- 

λὰς διήχει τὸ μέγεϑος τοῦ κατορϑώματος, ὥστε τὴν τῶν 

e Κορινϑίων πόλιν ἀπιστοῦσαν, εἰ διαπέπλευκεν ὃ στόλος, 

ὁμοῦ καὶ σεσῳσμένους καὶ νενικηκότας ἀκούειν τοὺς ἄν- 

τδρας: οὕτως εὐρόησαν αἱ πράξεις, καὶ τοσοῦζτοῦ TÓ 15 
κάλλει τῶν ἔργων τὸ τάχος ἣ τύχη προσέϑηκεν. 

22. Γενόμενος δὲ τῆς ἄκρας κύριος, οὖκ ἔπαϑε Aí- 

c» ταὐτὸ πάϑος, οὐδ᾽ ἐφείσατο τοῦ τόπου διὰ τὸ κάλλος 

καὶ τὴν πολυτέλειαν τῆς κατασκευῆς, ἀλλὰ τὴν ἐκεῖνον 

διαβαλοῦσαν εἶτ᾽ ἀπολέσασαν ὑποψίαν φυλαξάμενος, ἔκή- so. 

ουξε τῶν Συρακοσίων τὸν βουλόμενον παρεῖναι μετὰ 

σιδήρου καὶ συνεφάπτεσϑαι κατασκαπτομένων τῶν TU-  . 

9 ραγνικῶν ἐρυμάτων. ὡς δὲ πάντες ἀνέβησαν, ἀρχὴν &Aev- Ὁ 

ϑερίας ποιησάμενοι βεβαιοτάτην τὸ κήρυγμα καὶ τὴν 

f ἡμέραν ἐκείνην, οὐ μόνον τὴν ἄκραν ἀλλὰ καὶ τὰς οἰκίας s5 

M mi- cd cuiu" dp «ὧς. 

17 c. 22, 1—3 Nep. Tim. 3,3 

2 φευγόντων: corr. Sch. 8 κατὰ κράτος Zie. cl. p. 351, 21: 
κατ᾽ ἄκρας vel κατάκρας 6 μήτ᾽ Rei: μὴ ADC Sint. μηδὲ cet. 
6 μηδὲ Sint. 1 αὑτῆς om.Z 10 ϑαυμάζουσιν L'P ἰταλίαν 
πᾶσαν οὐδὲ σικελίαν Ζ 11 εὐθὺς om.Z 12 διηχεῖτο τῷ με- 
γέϑει aut τὴν ᾿Ἑλλάδα Rei. 1$ τοσοῦτο τῷ Sch.: τοσούτω 
20 διαβάλλουσαν PZ φπρῶτονν, εἶτ᾽ Zie. 92 συνεφάψασϑαι Q, 

| 
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καὶ tà μνήματα τῶν τυράννων ἀνέτρεψαν καὶ κατέ- ^^ 
σκαψαν. εὐϑὺς δὲ τὸν τόπον συνομαλύνας, ἐνῳκοδόμησε s 

τὰ δικαστήρια, χαριζόμενος τοῖς πολίταις, καὶ τῆς τυραν- 

γίδος ὑπερτέραν ποιῶν τὴν δημοκρατίαν. 

oss Ἐπεὶ δὲ τὴν πόλιν ἑλὼν οὖκ εἶχε πολίτας, ἀλλὰ τῶν 4 

e μὲν ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ταῖς στάσεσι διαφϑαρέντων, τῶν. 

δὲ τὰς τυραννίδας φευγόντων, ἣ μὲν ἐν Συρακούσαις 

ἀγορὰ δι’ ἐρημίαν οὕτω πολλὴν καὶ βαϑεῖαν ἐξέφυσεν 947 

ὕλην, ὥστε τοὺς ἵππους ἐν αὐτῇ κατανέμεσθϑαι, τῶν ἵἱπ- 

10 ποκόμων ἔν τῇ χλόῃ κατακειμένων, αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις 

πλὴν παντελῶς ὀλίγων ἐλάφων ἐγένοντο μεσταὶ καὶ συῶν 

ἀγρίων, ἐν δὲ τοῖς προαστίοις καὶ περὶ τὰ τείχη πολλάκις 

oí σχολὴν ἄγοντες ἔκυνηγέτουν, ὑπήκουε δ᾽ οὐδεὶς τῶν e 

ἐν τοῖς ἐρύμασι καὶ φρουρίοις κατοικούντων, οὐδὲ κατέ- 

15 βαινον εἷς τὴν πόλιν, ἀλλὰ φρίκη καὶ μῖσος εἶχε πάντας 

ἀγορᾶς καὶ πολιτείας καὶ βήματος, ἐξ ὧν ἀνέφυσαν αὖ- 

τοῖς οἱ πλεῖστοι τῶν τυράννων, ἔδοξε τῷ Τιμολέοντι καὶ 

τοῖς Συρακοσίοις γράψαι πρὸς τοὺς Κορινϑίους, ὅπως 

πέμψωσιν οἰκήτορας εἷς τὰς Συρακούσας ἔκ τῆς “Ελλάδος. b 

20 ἥ τε γὰρ χώρα σχολάζειν ἔμελλε, καὶ πολὺν πόλεμον éx 

Διβύης προσεδέχοντο, πυνϑανόμενοι τοὺς Καρχηδονίους 

τοῦ μὲν Μάγωνος ἑαυτὸν ἀνελόντος ἀνεσταυρωκέναι τὸ 

σῶμα, διὰ τὴν στρατηγίαν ὀργισϑέντας, αὐτοὺς δὲ συνά- 

| yew μεγάλην δύναμιν, ὡς ἔτους ὥρᾳ διαβησομένους eic 

i| 5 Σικελίαν. 

σι 

“2 

oo 

ὅ e. 22,4—23,'7 Nep. Tim. 3, 1. 2 Diod. 16, 83, 1 

8 πολεμίοις Q 6 διαστάσεσι 6 διαφϑαρέντων om. Ζ 
7 φευγόντων ΚΡΟ: διαφευγόντων Z φυγόντων AQ 8 οὔ- 
τως Q 9 ἵππους ἐγκατανέμεσϑαι Z 11 ἐγίνοντο codd. 
praet. α 12 προαστείοις: corr. Zie. 18 oi] εἷἰςΖ οἱ ἐν σχολῆ Q 
14.15 κατέβαινεν Cor. — 15 εἶχε] εἰς ΡΖ 924 διαβησομένη Z 

| 24" 
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^4 — 98. Τῶν δὲ γραμμάτων τούτων παρὰ τοῦ Τιμολέον- ! 
voc κομισϑέντων, καὶ πρέσβεων ἅμα παρόντων ZXvpa- 

κοσίων, καὶ δεομένων ἐπιμεληϑῆναι τῆς πόλεως, καὶ γε- 

γέσϑαι πάλιν ἐξ ὑπαρχῆς οἰκιστάς, οὐχ ἥρπασαν οἱ Ko- 

οίνϑιοι τὴν πλεονεξίαν, οὐδὲ προσεποίησαν ἑαυτοῖς τὴν 5 

cs πόλιν, ἀλλὰ πρῶτον μὲν ἐπιόντες τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας 

ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ τὰς μεγίστας τῶν πανηγύρεων, ἀνηγό- 

οευον ὑπὸ κηρύκων, ὅτι ορίνϑιοι καταλελυκότες τὴν ἔν 

Συρακούσαις τυραννίδα, καὶ τὸν τύραννον ἐξεληλακότες, 

καλοῦσι Συρακοσίους καὶ τῶν ἄλλων Σικελιωτῶν τὸν 10 

βουλόμενον οἴκεῖν τὴν πόλιν ἐλευϑέρους καὶ αὐτονόμους, 

8 ἐπ᾽ ἴσοις καὶ δικαίοις τὴν χώραν διαλαχόντας " ἔπειτα 94 5 

διαπέμποντες ἀγγέλους εἰς τὴν ᾿Ασίαν καὶ τὰς νήσους, 

ὅπου πλείστους ἐπυνθάνοντο τῶν φυγάδων διεσπαρμέ- 
γους κατοικεῖν, παρεκάλουν ἰέναι πάντας εἰς Κόρινϑον, 15 

ἃ ὡς Κορινϑίων ἀσφαλῆ πομπὴν καὶ πλοῖα καὶ στρατηγοὺς 

4 παρεξόντων ἰδίοις τέλεσιν εἰς Συρακούσας. κηρυσσο- 

μένων δὲ τούτων, 1) μὲν πόλις τὸν δικαιότατον καὶ κάλλι- 

στον ἀπελάμβανεν ἔπαινον καὶ ζῆλον, ἐλευϑεροῦσα μὲν 

ἀπὸ τῶν τυράννων, σῴζουσα δ᾽ ἀπὸ τῶν βαρβάρων, ἄπο- so 

5 διδοῦσα δὲ τοῖς πολίταις τὴν χώραν. oi δὲ συνελϑόντες 

εἰς Κόρινϑον οὐκ ὄντες ἱκανοὶ τὸ πλῆϑος, ἐδεήϑησαν ἔκ 

Κορίνϑου καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος παραλαβεῖν συνοίκους " 

καὶ γενόμενοι μυρίων οὐκ ἐλάττους, κατέπλευσαν eig Σ- - 

e ρακούσας. ἤδη δὲ καὶ τῶν ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας πολ- 95 : 

Aoi τῷ Τιμολέοντι συνεληλύϑεισαν: καὶ γενομένοις αὖ- 

1 c. 23 Diod, 16, 82, 3. 5 

4 ὑποχῆς Z et fort. P 6 αὐτοῖς APZ 7 év τῆι K: 
om. cet. 12 ἐπὶ ἴσους καὶ δικαίους Q τὴν χώραν διαγα- 
γόντες ἔπειτα διαλαχόντες Q 18 διαπέιποντες] διαγάγοντες 
CL*AD διαγγέλλοντες L! (διαπέμποντες L* mg.) 
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a. 444 τοῖς ἑξακισμυρίοις τὸ πλῆϑος, ὡς Ἄλϑανις εἴρηκε (FHG e^,7 

11 82), τὴν μὲν χώραν διένειμε, τὰς δ᾽ οἰκίας ἀπέδοτο 

χιλίων ταλάντων, ἅμα μὲν ὑπολειπόμενος τοῖς ἀρχαίοις 

Συρακοσίοις ἐξωνεῖσϑαι τὰς αὑτῶν, ἅμα δὲ χρημάτων. 

5 εὐπορίαν τῷ δήμῳ μηχανώμενος, οὕτως πενομένῳ καὶ 

πρὸς τἄλλα καὶ πρὸς τὸν πόλεμον, ὥστε καὶ τοὺς ἀνδρι- 

άντας ἀποδόσϑαι, ψήφου διαφερομένης ὑπὲρ ἑκάστου «ai 

γινομένης κατηγορίας, ὥσπερ ἀνϑρώπων εὐϑύνας διδόν- 

των" ὅτε δή φασι τόν ] ἕλωνος ἀνδριάντα τοῦ παλαιοῦ 

10 τυράννου διατηρῆσαι τοὺς Συρακοσίους, καταχειροτονγου- 

μένων τῶν ἄλλων, ἀγαμένους καὶ τιμῶντας τὸν ἄνδρα 

τῆς νίκης ἣν πρὸς Ἱμέρᾳ Καρχηδονίους ἐνίκησεν. 

24, Οὕτω δὲ τῆς πόλεως ἀναζωπυρούσης καὶ πλη- 

ρουμένης, ἐπιρρεόντων πανταχόϑεν εἰς αὐτὴν τῶν πο- 
15 λιτῶν, βουλόμενος ὁ Τιμολέων καὶ τὰς ἄλλας πόλεις ἐλευ- 

ϑερῶσαι, καὶ παντάπασιν ἐκκόψαι τῆς Σικελίας τὰς τυ- 

ραννίδας, ἐπὶ τὰς χώρας αὐτῶν στρατεύων, ᾿Ικέτην μὲν 

25 5ἠνάγκασεν ἀποστάντα Καρχηδονίων ὁμολογῆσαι τὰς ἀκρο- a. 343 

πόλεις κατασκάψειν καὶ βιοτεύσειν ἰδιώτην ἔν Λεον- 

30 τίνοις" Λεπτίνου δὲ τοῦ τυραννοῦντος Ἀπολλωνίας xal? 

συχνῶν ἄλλων πολιχνίων, ὡς ἐκινδύνευε κατὰ κράτος 348 

ἁλῶναι, παραδόντος αὑτόν, φεισάμενος εἰς Κόρινϑον 

ἀπέστειλε, καλὸν ἡγούμενος ἐν τῇ μητροπόλει τοὺς τῆς 

Σικελίας τυράννους ὑπὸ τῶν “Ελλήνων ἀποϑεωρεῖσθϑαι 

ss φυγαδικῶς καὶ ταπεινῶς ζῶντας. τοὺς δὲ μισϑοφόρους s 

βουλόμενος éx τῆς πολεμίας ὠφελεῖσϑαι καὶ μὴ σχολά- 

-1 

"* 

€ Dio Chrys. 37, 20. 21 18 c.94,1. 2 Diod. 16, 72, 2—6 
(17,5) Nep. Tim. 2,3 25 c. 24,83. 4 Diod. 16, 73,1. 2 

1 ἄϑωνις Ζ 4 ἅμα δὲ καὶ PZ 65 οὕτω Z ὃ τοὺς om.Z 
8 yevouévig AQ 9 δὴ] δὲ ΡΖ 18 ἱμέρα KQL*: ἡμέρα L!P 
ἡμέραν Z 11 ἱκέτης Z 534 ϑεωρεῖσθαι Z 6 βουλομένους LP 
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Dew, αὐτὸς μὲν eig τὰς Συρακούσας ἐπανῆλϑε, τῇ κατα- 

στάσει τῆς πολιτείας προσέξων, καὶ τοῖς ἥκουσιν ἐκ Κο- 

οίνϑου νομοϑέταις Κεφάλῳ καὶ Διονυσίῳ τὰ κυριώτατα 

4 καὶ κάλλιστα συνδιαϑήσων, τοὺς δὲ περὶ Δείναρχον καὶ 

Δημάρετον sic τὴν τῶν Καρχηδονίων ἐξέπεμψεν ἐπικρά- 5 
b τειαν, oi πόλεις πολλὰς ἀφιστάντες τῶν βαρβάρων, οὐ 

μόνον αὐτοὶ διῆγον ἐν ἀφϑόνοις, ἀλλὰ καὶ χρήματα παρ- 

εσκεύαζον εἰς τὸν πόλεμον ἀπὸ τῶν ἁλισκομένων. 
a.340 φῦ, Ἔν τούτῳ :0à Καρχηδόνιοι καταπλέουσιν εἰς τὸ 

Λιλύβαιον, ἄγοντες ἑπτὰ μυριάδας στρατοῦ καὶ τριήρεις 10 

διακοσίας καὶ πλοῖα χίλια, κομίζοντα μηχανὰς καὶ τέ- 

ϑριππα καὶ σῖτον ἄφϑονον καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν, 

ὡς οὐκέτι ποιησόμενοι κατὰ μέρος τὸν πόλεμον, ἀλλ᾽ 

5 ὁμοῦ πάσης Σικελίας ἐξελάσοντες τοὺς Ἕλληνας" ἦν 

γὰρ ἡ δύναμις ἐξαρκοῦσα καὶ μὴ νοσοῦντας μηδὲ διε- τὸ 

s φϑαρμένους ὑπ᾽ ἀλλήλων συλλαβέσϑαι Σικελιώτας. πυ- 

e ϑόμενοι δὲ πορϑεῖσϑαι τὴν ἐπικράτειαν αὐτῶν, εὐϑὺς 

ὀργῇ πρὸς τοὺς ἱΚορινϑίους ἐχώρουν, Ασδρούβα καὶ 

4 AuíAxa στρατηγούντων. τῆς δ᾽ ἀγγελίας ὀξέως εἰς Συ- 

᾿ρακούσας ἀφικομένης, οὕτω κατεπλάγησαν οἱ Συρακό- so 

σιοι πρὸς τὸ μέγεϑος τῆς δυνάμεως, ὥστε μόλις τῷ Τι- 

μολέοντι τρισχιλίους ἀπὸ τοσούτων μυριάδων ὅπλα λα- 

5 βόντας τολμῆσαι συν (εξ) ελϑεῖν. ol δὲ μισϑοφόροι τετρα- — — 

κισχίλιοι τὸ πλῆϑος ἦσαν" καὶ τούτων αὖϑις ὅσον χίλιοι 265. 

1 Diod.16,82,6.7 Φ c.25—29 Diod.16,77,4—81,2 Nep. 
Tim. 2,4 94—p.353,10 Diod, 16, 78,3—79,2 ΡΟΪ. 12, 36 ἃ 

1 ovocxovolov Z 2 τοῖς οἰκοῦσιν L!Q 3 διονύσω Q 
4 δήμαρχον Q 10 λιλύβιον LP λίβυον Z 13 ποιησάμενοι Z 
14 ἐξελάσαντες L'PZM 15.16 καὶ {(πρὸςΣ μὴ... συμβάλλεσϑαι 
Madvig ὑπερβαλέσϑαι Zie. 18 καὶ KL*: δὲ καὶ L'PQZ ce 
καὶ Sint. (cum D) 19 ἀμίλικτα P ἀμείλικτα Z — 92.28 λαβόντες Z 
99 συνελϑεῖν: corr. Rei. 
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x«Ü' ὁδὸν ἀποδειλιάσαντες, ἀνεχώρησαν, ὡς οὐχ ὑγιαί- 

vovrog τοῦ Τιμολέοντος, ἀλλὰ μαινομένου παρ᾽ ἡλικίαν, 

[καὶ] πρὸς ἑπτὰ μυριάδας πολεμίων μετὰ πεντακισχιλίων 

πεζῶν καὶ χιλίων ἱππέων βαδίζοντος, καὶ διαρτῶντος ὁδὸν ἃ 

5 ἡμερῶν ὀκτὼ τὴν δύναμιν ἀπὸ τῶν Συρακουσῶν, ὅϑεν 

οὔτε σωϑῆναι τοῖς φεύγουσιν οὔτε ταφῆναι τοῖς πεσοῦ- 

σιν αὐτῶν ὑπάρξει. τούτους μὲν οὖν Τιμολέων κέρδος 

ἡγεῖτο πρὸ τῆς μάχης φανεροὺς γεγονότας, τοὺς δ᾽ ἄλ- " 
λους ἐπιρρώσας, κατὰ τάχος ἦγε πρὸς τὸν οιμισὸν ποτα- α. 339 

10 μόν, ὅπου καὶ τοὺς Καρχηδονίους ἤκουσε συνάπτειν." 

26. Ἀναβαίνοντι δ᾽ αὐτῷ πρὸς λόφον, ὃν ὑπερβαλόντες 

ἔμελλον κατόψεσθϑαι τὸ στράτευμα καὶ τὴν δύναμιν τῶν 

πολεμίων, ἐμβάλλουσιν ἡμίονοι σέλινα κομίζοντες " καὶ 

τοῖς στρατιώταις εἰσῆλϑε πονηρὸν εἶναι τὸ σημεῖον, ὅτι 

15 τὰ μνήματα τῶν νεκρῶν εἰώϑαμεν ἐπιεικῶς στεφανοῦν 

σελίνοις" καὶ παροιμία τις ἔκ τούτου γέγονε, τὸν ἐπι- 

σφαλῶς νοσοῦντα δεῖσϑαι [τοῦτον] τοῦ σελίνου. βουλό- 
μενος οὖν αὐτοὺς ἀπαλλάξαι τῆς δεισιδαιμονίας καὶ τὴν 

δυσελπιστίαν ἀφελεῖν, ὁ Τιμολέων ἐπιστήσας τὴν πορείαν, 

30 ἄλλα τε {πολλὰ πρέποντα τῷ καιρῷ διελέχϑη, καὶ τὸν 

στέφανον αὐτοῖς ἔφη πρὸ τῆς νίκης κομιζόμενον αὐὖτο- 

eo 

(c t 

ὧν 

11 c. 26 mor. 676c.d Diod. 16, 79, 8,4 Polyaen. 5, 12,1 
17 Suid. s. σελίνου δεῖται οὐ τοῦ σελίνου δεῖται. Paroem. Gr. I 

. 816. 315. IL 689 

3 καὶ del. (Sint.) Zie. 7 αὐτῶ παρέξειν Z 8 γεγονό- 
τας (&msAQsiv» vel sim. Rei. 9 κρίμισον L? κρίνισον mg. 
L* κρίμησον cet.; cf. p. 864,25. 357,6 RE XI 1859; aec. corr. 
Latte cl. Aread. p. 77, 14 B. 10 rovg om. Z 11 ὑπερβαλόντες 
KCAD: ὑπερβάλλοντες LPQZ 12 ἔμελλε Z 18 εἴωϑεν Q 
16 {πρὸς τὸν Madvig 17 τοῦτον del. Sch. τοῦτον τοῦ om.C€ 
Sint. τούτων [τοῦ σελίνου] Rei. δεῖσθαι τοῦ σελ. et mor. 
19 δυσελπιστείαν Sint. per err. ut vid. 19 πορείαν] τιμωρίαν 
P'Z 20 πολλὰ add. 6, cf. Cat. min. 22,5. 26,4. 29,1 διειλέχϑη 
codd, praet. L, in quo διηλέχϑη in διελέχϑη corr. m. 2 
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a.339 μάτως εἷς τὰς χεῖρας ἥκειν, ᾧπερ Κορίνϑιοι στεφανοῦσι 

τοὺς Ἴσϑμια νικῶντας, ἱερὸν καὶ πάτριον στέμμα {τὸν 

4 τοῦ σελίνου νομίζοντες. ἔτι γὰρ τότε τῶν ᾿Ισϑμίων, ὥσπερ 

ἔνῦν τῶν Νεμείων, τὸ σέλινον ἦν στέφανος, οὐ πάλαι δ᾽ 

5 ἡ πίτυς γέγονεν. ἐντυχὼν οὖν ὁ Τιμολέων ὥσπερ εἴρηται 5 

τοῖς στρατιώταις, καὶ λαβὼν τῶν σελίνων, κατεστέψατο 

πρῶτος αὐτός, εἶϑ᾽. οἵ περὶ αὐτὸν ἡγεμόνες καὶ τὸ πλῆ- 

e Üoc. οἱ δὲ μάντεις κατιδόντες ἀετοὺς δύο προσφερομέ- 

γους, ὧν ὃ μὲν δράκοντα τοῖς ὄνυξιν ἔφερε διαπεπαρμένον, 

ὁ δ᾽ ἵπτατο κεκλαγὼς μέγα καὶ ϑαρραλέον, ἔἐπεδεί- 215 

949 xvvov τοῖς στρατιώταις, καὶ πρὸς εὐχὰς ϑεῶν καὶ ἀνα- τι 

κλήσεις ἐτράποντο πάντες. 

297. Τὸ μὲν οὖν ἔτος ἱσταμένου ϑέρους εἶχεν ὥραν, 

καὶ λήγοντι μηνὶ Θαργηλιῶνι πρὸς τὰς τροπὰς ἤδη συν- 

5 ἦπτε τὸν καιρόν" ὁμίχλην δὲ τοῦ ποταμοῦ πολλὴν ἄνα- i5 

διδόντος, πρῶτον μὲν ἀπεκρύπτετο ζόφῳ τὸ πεδίον, καὶ 

σύνοπτον οὐδὲν ἦν ἀπὸ τῶν πολεμίων, πλὴν ἠχή τις 
ἄκριτος καὶ συμμιγὴς ἄνω πρὸς τὸν λόφον ἐχώρει πρό- 

s σώϑεν, ἀνισταμένης στρατιᾶς τοσαύτης. ὡς δ᾽ àvapár- 

τες ἐπὶ τὸν λόφον ἔστησαν οἱ Κορίνϑιοι, καὶ ϑέμενοι τὰς so 

ἀσπίδας διανεπαύοντο, τοῦ ἡλίου περιφερομένου καὶ μετεω- 

οίζοντος τὴν ἀναϑυμίασιν, ὃ μὲν ϑολερὸς ἀὴρ ἀϑροι- 

b ζόμενος πρὸς τὰ ὑψηλὰ καὶ συνιστάμενος, κατενέφωσε 

«τὰς ἀκχρωρείας, τῶν δ᾽ ὑπὸ πόδας τόπων ἀνακαϑαιρο- 

μένων, ὅ τε Κριμισὸς ἐξεφάνη, καὶ διαβαίνοντες αὐτὸν s; 

18 Plut. Cam. 19, 7 

1 τὰς om.Z ᾧπερ Zie.: οἱ γὰρ AK oi PQZ ó CSint. 
2 rovg om.Z τὸ add. Cor. 8 τὸ σέλινον C κομίζοντες Z 
4 νεμίων PZ νεμαίων K νεμέων B 10 εἴπετο κεκραγὼς ΡΖ 
et v.l Κ 11 πρὸς εὐχὰς P: προσευχὰς Z εἰς προσευχὰς AKQ 
12 ἐτράποντο ΚΡΖ: ἐστρέφοντο AQ, ἐτρέποντο Sch. 18 τοῦ μὲν 
οὖν ἔτους PZ φῦ κρίμισος AKQ, κρίμησος PZ cf. ad p. 353,9 
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ὥφϑησαν oi πολέμιοι, πρώτοις μὲν τοῖς τεϑρίπποις a. 339 

ἐκπληκτικῶς πρὸς ἀγῶνα κατεσκευασμένοις, κατόπιν δὲ 

τούτων μυρίοις ὁπλίταις λευκάσπισι. τούτους ἐτεκμαί- 

οοντο Καρχηδονίους εἶναι τῇ λαμπρότητι τῆς σκευῆς καὶ 

5 τῇ βραδυτῆτι καὶ τάξει τῆς πορείας. μετὰ δὲ τούτους 

τῶν λοιπῶν ἐϑνῶν ἐπιρρεόντων, καὶ τὴν διάβασιν μετ᾽ 

ὠϑισμοῦ καὶ ταραχῆς ποιουμένων, συνιδὼν ὃ Τιμολέων 

τὸν ποταμὸν αὐτοῖς ταμιεύοντα τοῦ πλήϑους τῶν πολε- 

μίων ἀπολαβεῖν ὅσοις ἐϑέλοιεν αὐτοὶ μάχεσθαι, καὶ τοὺς c 

10 στρατιώτας καϑορᾶν κελεύσας τὴν φάλαγγα τῷ ῥείϑρῳ 

διαλελυμένην, καὶ τοὺς μὲν ἤδη διαβεβηκότας, τοὺς δὲ 

μέλλοντας, προσέταξε Δημαρέτῳ λαβόντι τοὺς ἱππεῖς 

ἐμβαλεῖν εἰς τοὺς Καρχηδονίους, καὶ συνταράξαι τὸν διά- 

ο΄ κοσμον αὐτῶν τῆς παρατάξεως οὔπω καϑεστώσης. αὖ- τ 

ας τὸς δὲ καταβὰς εἷς τὸ πεδίον, τὰ μὲν κέρατα τοῖς ἄλλοις 

᾿ς Σικελιώταις ἀπέδωκεν, ἀναμείξας ἑκατέρῳ τῶν ξένων οὐ 

| πολλούς, ἐν μέσῳ δὲ περὶ αὑτὸν λαβὼν τοὺς Συρακο- 

»ssscíovc καὶ τοὺς μαχιμωτάτους τῶν μισϑοφόρων, βραχὺν 

ο΄ μὲν χρόνον ἐπέσχε, τὸ τῶν ἱππέων ἀποϑεωρῶν ἔργον" ὡς 

(so δ᾽ ἐκείνους εἶδεν ὑπὸ τῶν ἁρμάτων πρὸ τῆς τάξεως διαϑε- ἃ 

᾿ς ὄντων εἷς χεῖρας ἐλϑεῖν τοῖς Καρχηδονίοις οὐ δυναμέ- 

vovc, ἀλλ᾽ ὅπως μὴ συνταραχϑεῖεν ἀναγκαζομένους ἐξ- 
eA(vvew συνεχῶς, καὶ πυκνὰς ἐξ ἐπιστροφῆς ποιεῖσθαι 

τὰς ἐπελάσεις, ἀναλαβὼν τὴν ἀσπίδα καὶ βοήσας ἕπεσϑαι 

s καὶ ϑαρρεῖν τοῖς πεζοῖς, ἔδοξεν ὑπερφυεῖ φωνῇ καὶ μεί- 

e 

o 

oo 

€ 

7 cf. Polyaen. 5,12,3 

2 (óg» πρὸς Rei πρὸς ἀγῶνα om.Z κατασκευασμένοις 
PB 6 καὶ om.PZ 6 ust«ootóvtov Q 9 ἀπολαβεῖν 
del. Li. 15 προσλαβόντι αὶ 18 προσβαλεῖν Q 16 σικελιω- 
τῶν K τῶν Q: ἐκ τῶν AKPZ 18 τὸ μαχιμώτατον A 
20 τῶν om. ΡΖ πρὸ] παρὰ Q 20.91 διαϑέοντας καὶ sig y. 
&. τῶν καρχηδονίων 8, 99 ταραχϑεῖεν Ζ 
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a.339 ζονγι κεχρῆσϑαι τῆς συνήϑους, εἴτε τῷ πάϑει παρὰ τὸν 

ἀγῶνα καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸν οὕτω διατεινάμενος, εἴτε 

δαιμονίου τινός, ὡς τοῖς πολλοῖς τότε παρέστη, συνεπι- 

10 φϑεγξαμένου. ταχὺ δὲ τὴν κραυγὴν ἀνταποδόντων, καὶ 

παρεγγυώντων ἄγειν καὶ μὴ μέλλειν, τοῖς μὲν ἱππόταις 5 

6 ἐσήμανεν ἔξω παρὰ τὴν τάξιν τῶν ἁρμάτων παρελάσαι, 

καὶ κατὰ κέρας προσφέρεσϑαι τοῖς πολεμίοις, αὐτὸς δὲ 

τοὺς προμάχους πυκνώσας τῷ συνασπισμῷ, καὶ τὴν σάλ- 

zwyya κελεύσας ἐπιφϑέγξασθϑαι, προσέβαλε τοῖς Καρχη- 

δονίοις. 98. oí δὲ τὴν μὲν πρώτην ἐπιδρομὴν ὑπέστησαν 10 

ἐρρωμένως, καὶ τῷ καταπεφράχϑαι τὰ σώματα σιδηροῖς 

ϑώραξι καὶ χαλκοῖς κράνεσιν ἀσπίδας τε μεγάλας προ- 

? βεβλῆσϑαι διεκρούοντο τὸν δορατισμόν. ἐπεὶ δ᾽ εἰς ξίφη 

συνῆλϑεν ὃ ἀγών, καὶ τέχνης οὐχ ἧττον ἢ δώμης ἐγεγόνει 
τὸ ἔργον, ἐξαίφνης ἀπὸ τῶν ὀρῶν βρονταί τε φοβεραὶ ss 

 κατερρήγνυντο, καὶ πυρώδεις ἀστραπαὶ συνεξέπιπτον. 

3 εἶϑ᾽ ὃ περὶ τοὺς λόφους καὶ τὰς ἀκρωρείας ζόφος ἐπὶ τὴν 

μάχην κατιών, ὄμβρῳ καὶ πνεύματι καὶ χαλάζῃ συμμεμειγ- 

μένος, τοῖς μὲν Ἕλλησιν ἐξόπισϑεν καὶ κατὰ νώτου περι- 

ἐχεῖτο, τῶν δὲ βαρβάρων ἔτυπτε τὰ πρόσωπα, καὶ κατή - 30 

στραπτε τὰς ὄψεις, ἅμα λαίλαπος ὑγρᾶς καὶ φλογὸς συν- 

4 €yoüc ἐκ τῶν νεφῶν φερομένης. ἐν οἷς πολλὰ μὲν ἦν τὰ 

λυποῦντα καὶ μάλιστα τοὺς ἀπείρους, οὐχ ἥκιστα δὲ βλά- 

ψαι δοκοῦσιν ai βρονταὶ καὶ τῶν ὅπλων ὃ πάταγος, κο- 99 8 

250 πτομένῶν ὕδατι ῥαγδαίῳ καὶ χαλάζῃ, κωλύων ἀκούεσθαι s» 

s τὰ προστάγματα τῶν ἡγεμόνων. τοῖς δὲ Καρχηδονίοις, 
οὐκ οὖσιν εὐζώνοις τὸν ὁπλισμόν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται 

2 τῷ ἐνθουσιασμῶ Sch. 6 παρεγγυόντων Z 6 ἐσήμαι- 
γεν: corr. Cor. 9 προσέβαλλε AKC 10 ἐπέστησαν Z 
12 τε KPZC: δὲ AQ 13 καὶ διεκρούοντο Ζ 15 scuto te τε 
φοραὶ PZ cvs om.Q 20.21 κατήστραψε Z g] οἵων Z 
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καταπεφραγμένοις, ὅ ve πηλὸς ἐμπόδιος ἦν, οἵ τε κόλποι a. 339 

πληρούμενοι τῶν χιτώνων ὕδατος *««. αὑτοῖς μὲν (00v) 6 

eic τὸν ἀγῶνα χρῆσϑαι βαρεῖς ἦσαν καὶ δύσεργοι, ῥᾷδιοι 

δὲ τοῖς Ἕλλησι περιτρέπεσϑαι, καὶ πεσόντες ἀμήχανοι 

5 πάλιν ἐκ πηλοῦ μετὰ τῶν ὅπλων ἀναστῆναι. καὶ γὰρ ὃ τ 
Κριμισὸς ὑπὸ τῶν διαβαινόντων ἐκλύσϑη, μέγας ἤδη τοῖς 

ὄμβροις ηὐξημένος, καὶ τὸ πεδίον τὸ περὶ αὐτόν, ὑπὸ 
πολλὰς συναγκείας καὶ φάραγγας ὑποκείμενον, ἐπίμπλατο b 

δευμάτων οὐ κατὰ πόρον φερομένων, οἷς οἱ Καρχηδόνιοι 

10 χαλινδούμενοι, χαλεπῶς ἀπήλλαττον. τέλος δὲ τοῦ {τεδ 58 

χειμῶνος ἐπικειμένου, καὶ τῶν “Ελλήνων τὴν πρώτην 

τάξιν αὐτῶν ἄνδρας τετρακοσίους καταβαλόντων, ἐτράπη 

τὸ πλῆϑος εἰς φυγήν. καὶ πολλοὶ μὲν ἐν τῷ πεδίῳ κατα- 

λαμβανόμενοι διεφϑείροντο, πολλοὺς δ᾽ ó ποταμὸς τοῖς 
15 ἔτι περαιουμένοις συμπίπτοντας ἐμβάλλων καὶ παραφέ- 

ρων ἀπώλλυε, πλείστους δὲ τῶν λόφων ἐφιεμένους ἐπι- 

ϑέοντες oi ψιλοὶ κατειργάσαντο. λέγονται γοῦν ἔν μὺυ- τὸ 

θίοις νεκροῖς τρισχίλιοι Καρχηδονίων γενέσϑαι, μέγα τῇ 

πόλει πένϑος. οὔτε γὰρ γένεσιν οὔτε πλούτοις οὔτε δό- τις 

$9 vu; ἕτεροι βελτίονες ἦσαν ἐκείνων, οὔτ᾽ ἀποϑανόντας 
ποτὲ μιᾷ μάχῃ πρότερον ἐξ αὐτῶν Καρχηδονίων τοσού- 

τους μνημονεύουσιν, ἀλλὰ Λίβυσι τὰ πολλὰ καὶ Ἴβηρσι 

καὶ Νομάσι χρώμενοι πρὸς τὰς μάχας, ἀλλοτρίαις βλάβαις 
ἀνεδέχοντο τὰς ἥττας. 

[1.] 

4 29. ᾿Εγνώσϑη δὲ τοῖς Ἕλλησιν ἡ δόξα τῶν πεσόντων 

2? lae. stat. Zie. verbum velut παρηνώχλουν vel etiam plura 
excidisse ratus; ὥστε add. Rei. οὖν add. Sch. 6 κρίμισος 
AKQ xoíuncog PZC 7.8 sig πολλὰς G. x. φ. ὑποτεμνόμενον 
Rei. 8 ἐμπιπλᾶτο PZ 10 τε add. Zie. 12 καταλαβόν- 
Toy L! 18 μὲν om. Q 14.15 τοῖς iv, περαιουμένοις AKC: 
τοὺς ἔτι περαιουμένους PQZ 15 ἐμπίπτοντας α ἐμβαλὼν L! 
19 πλούτω Q 20 οὐδ᾽ Sch. 91 μάχῃ] τύχην K καρχηδό- 
vio. KP QZ 21,22 τοσούτοις PZ 94 ἐδέχοντο Z 
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a.339 ἀπὸ τῶν λαφύρων. ἐλάχιστος γὰρ ἦν χαλκῶν καὶ σιδηρῶν 

τοῖς σκυλεύουσι λόγος" οὕτως ἄφϑονος μὲν παρῆν ἄργυ- 

poc, ἄφϑονος δὲ χρυσός. καὶ γὰρ τὸ στρατόπεδον μετὰ sos 
d$ τῶν ὑποζυγίων διαβάντες ἔλαβον. τῶν δ᾽ αἰχμαλώτων οἱ 

μὲν πολλοὶ διεκλάπησαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, εἷς δὲ s 

xowov ἀπεδείχϑησαν πεντακισχίλιοι τὸ πλῆϑος" ἥλω δὲ 

8 καὶ διακόσια τῶν τεϑρίππων. καλλίστην δὲ καὶ μεγα- 

λοπρεπεστάτην ὄψιν ἡ Τιμολέοντος ἐπεδείκνυτο σκηνή, 

περισωρευϑεῖσα παντοδαποῖς λαφύροις, ἐν οἷς χίλιοι μὲν 

ϑώρακες ἐργασίᾳ καὶ κάλλει διαφέροντες, μύριαι δ᾽ 10 

4 ἀσπίδες προετέϑησαν. ὀλίγοι δὲ πολλοὺς σκυλεύοντες, καὶ 

μεγάλαις ἐντυγχάνοντες ὠφελείαις, τρίτῃ μόλις ἡμέρᾳ 

5 μετὰ τὴν μάχην ἔστησαν τρόπαιον. ἅμα δὲ τῇ φήμῃ τῆς 

γίκης ὁ Τιμολέων eic Κόρινϑον ἔπεμψε τὰ κάλλιστα τῶν 

e αἰχμαλώτων ὅπλων, βουλόμενος αὐτοῦ τὴν πατρίδα πᾶσιν 15. 
e ἀνϑρώποις ζηλωτὴν εἶναι, ϑεωμένοις ἐν ἐκείνῃ μόνῃ τῶν ᾿ 

“Ελληνικῶν πόλεων τοὺς ἐπιφανεστάτους ναοὺς οὐχ 'EA- 

ληνικοῖς κεκοσμημένους λαφύροις, οὐδ᾽ ἀπὸ συγγενῶν 

φόνου καὶ ὁμοφύλων [ἀναϑημάτων] μνήμας ἀτερπεῖς ἔχον. — | 

τας, ἀλλὰ βαρβαρικὰ σκῦλα, καλλίσταις ἐπιγραφαῖς δη- so 

λοῦντα μετὰ τῆς ἀνδρείας τῶν νενικηκότων τὴν δικαιο- 

σύνην, ὅτι ᾿Κορίνϑιοι καὶ Τιμολέων ó στρατηγός, ἐλευ- 

ϑερώσαντες τοὺς Σικελίαν οἴκοῦντας Ἕλληνας ἀπὸ 

Καρχηδονίων, χαριστήρια ϑεοῖς ἀνέϑηκαν.᾽ 

f 80. Ἔκ τούτου καταλιπὼν ἔν τῇ πολεμίᾳ τοὺς μι- ss 

1.2 τοῖς σκυλ. x. καὶ .σιδ. Q, 9 παρῆν KPQZ: ἦν A editt. 
3 μετὰ] διὰ Ζ 6 τὸ κοινὸν C 8 τὴν ὄψιν αὶ. 9 παντο- 
δαποῖς] λαμπροῖς Z 10 μυρίαν PZ 11 προσετέϑησαν ῬΖ 
11.12 καὶ μεγ. ἔντυγχ. om. Q 18.14 τῇ φήμῃ τῆς νίκης] τῆι 
νίχη τῆς φήμης P τῇ νίκῃ Z 19 φόνου PQZ φόνων K φί- 
λων A καὶ ἀπὸ Z ἀναϑημάτων del. Zie. 21 ἀνδρίας Q 
28 τοὺς] τὴν M, unde τοὺς τὴν Thiersch 98,94 ante ἀπὸ Καρχ. 
dist, Sch., sed obstat χαριστήρια 
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σϑοφόρους, ἄγοντας καὶ φέροντας τὴν τῶν Καρχηδονίων a. 339 

ἐπικράτειαν, αὐτὸς ἧκεν εἰς Συρακούσας. καὶ τοὺς χι- 3 

λίους μισϑοφόρους ἐκείνους, ὕφ᾽ ὧν ἐγκατελείφϑη πρὸ 

τῆς μάχης, ἐξεκήρυξε τῆς Σικελίας, καὶ πρὶν ἢ δῦναι τὸν 

5 ἥλιον ἠνάγκασεν ἔκ Συρακουσῶν ἀπελϑεῖν. οὗτοι μὲν 
οὖν διαπλεύσαντες εἰς ᾿Ιταλίαν, ἀπώλοντο παρασπονδη- 

ϑέντες ὑπὸ Βρεττίων, καὶ δίκην ταύτην τὸ δαιμόνιον αὖ- 

τοῖς τῆς πυϑθνος ἐπέϑηκε. 

Τῶν δὲ περὶ [τὸν] Μάμερκον τὸν Küvürvne ipu; 

10 καὶ Ἱκέτην, εἴτε φϑόνῳ τῶν κατορϑουμένων ὑπὸ Ti-951 

815 μολέοντος, εἴτε φοβουμένων αὐτὸν ὡς ἄπιστον καὶ ἄσπον- a.338? 
δον πρὸς τοὺς τυράννους, συμμαχίαν ποιησαμένων πρὸς 

τοὺς Καρχηδονίους, καὶ κελευσάντων πέμπειν δύναμιν 

καὶ στρατηγόν, ei μὴ παντάπασι βούλονται Σικελίας 

τ ἐχπεσεῖν, ἔπλευσε Γέσκων, ναῦς μὲν ἔχων ἑβδομήκοντα, 

μισϑοφόρους δὲ προσλαβὼν Ἕλληνας, οὔπω πρότερον 

Ἕλλησι χρησαμένων Καρχηδονίων, ἀλλὰ τότε ϑαυμα- 

σάντων ὡς ἀνυποστάτους καὶ μαχιμωτάτους ἀνϑρώ- 

᾿ς qv ἁπάντων. συστάντες δὲ κοινῇ μετ᾽ ἀλλήλων ἅπαντες, 

(39 &v τῇ Μεσσηνίᾳ τετρακοσίους τῶν παρὰ Τιμολέοντος 

ξένων ἐπικούρους πεμφϑέντας ἀπέκτειναν, ἐν δὲ τῇ Καρχη- b 

δονίων ἐπικρατείᾳ περὶ τὰς καλουμένας “Ιερὰς ἐνεδρεύ- 

σαντες, τοὺς μετ᾽ Eo0óuov τοῦ Λευκαδίου μισϑοφόρους 

διέφϑειραν. ἐξ ὧν καὶ μάλιστα τὴν Τιμολέοντος εὐτυ- 

ss χίαν συνέβη γενέσϑαι διώνυμον" ἦσαν μὲν γὰρ οὗτοι τῶν 

eo 

" 

σι 

συ 

-.«᾿ 

? Diod.16,82,1.2 59. Diod.16,81,3.4 21mor.552f 

1.2 τῆς v. κ. ἐπικρατείας ᾳ 8 ὑφ᾽] ἐφ᾽ L! 4 τὸν om. 
LPQ 8Β προσδοκίας L'P προδοκίας Z 9 τῶν] τὸν Ζ τὸν 
del. Zie. (tac. om. Br. Rei. Hutten Cor. Sch.) 11 ἄσπειστον Iacobs 
14 βούλωνται P 15 ἐπέπλευσε Rei. 17 καρχηδόνων Q 
τότε {πρῶτον Rei. 80 μεσηνίαι PQZ 29 ᾿Ιετὰς Dacier 
᾿Ιετὰς Sint., cf. Steph. Byz. s. v. RE IX 960 
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a.338? μετὰ Φιλομήλου τοῦ Φωκέως καὶ ᾿Ονομάρχου Δελφοὺς 
.. καταλαβόντων, καὶ μετασχόντων ἐκείνοις τῆς ἱεροσυλίας. 

8 μισούντων δὲ πάντων αὐτοὺς καὶ φυλαττομένων ἐπαρά- 

τους γεγονότας, πλανώμενοι περὶ τὴν Πελοπόννησον 

ὑπὸ Τιμολέοντος ἐλήφϑησαν, ἑτέρων στρατιωτῶν οὐκ s 

e 9 εὐποροῦντος. ἀφικόμενοι δ᾽ εἰς Σικελίαν, ὅσας μὲν ἐκεί- 

γῳ συνηγωνίσαντο μάχας, πάσας ἐνίκων, τῶν δὲ πλεί- 

στων καὶ μεγίστων ἀγώνων τέλος ἐχόντων, ἔκπεμπόμενοι 

πρὸς ἑτέρας ὑπ᾽ αὐτοῦ βοηϑείας, ἀπώλοντο καὶ κατανα- 

λώϑησαν, οὐχ ὁμοῦ πάντες ἀλλὰ κατὰ μέρος, τῆς Δί- 10 

nc αὐτοῖς T ἀπολογουμένης τῇ Τιμολέοντος Εὐτυχίᾳ 1 ἐπι- 
τιϑεμένης, ὅπως μηδεμία τοῖς ἀγαϑοῖς ἀπὸ τῆς τῶν 

10 κακῶν κολάσεως βλάβη γένηται. τὴν μὲν οὖν πρὸς Τι- 

μολέοντα τῶν ϑεῶν εὐμένειαν οὐχ ἧττον év αἷς προσέ- 

κρουσε πράξεσιν ἢ περὶ ἃς κατώρϑου ϑαυμάζεσθϑαι συνέ- τὸ 

βαινεν. 81. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν Συρακοσίων ἐχαλέπαινον, 

ὑπὸ τῶν τυράννων προπηλακιζόμενοι. καὶ γὰρ ó Μά- 

ἃ μερκος, ἐπὶ τῷ ποιήματα γράφειν καὶ τραγῳδίας μέγα 

φρονῶν, ἐκόμπαζε νικήσας τοὺς μισϑοφόρους, καὶ τὰς 3.8 

ἀσπίδας ἀναϑεὶς τοῖς ϑεοῖς, ἐλεγεῖον ὑβριστικὸν ἐπέγραψε so 
(115 Preger). 

τάσδ᾽ ὀστρειογραφεῖς καὶ χρυσελεφαντηλέκτρους 

ἀσπίδας ἀσπιδίοις εἵλομεν εὐτελέσιν. 

1 φιλοδήμου: corr. Wesseling καὶ om.Q ὀνομάχου Z 
9 ἐκείνοις 1,2: ἐκείνης 6 παρελήφϑησαν Zie. 9.10 κατη- 
ναλώϑησαν AKQ 11 αὐτῆς Mu. ἀπολογ. --- ἐπιτιϑεμένης codd. : 
ὁμολογουμένως T. T. s. £. Ànon. ἀπὸ λόγου (vel οὐκ &. À.) μετὰ 
τὴν T. εὐτυχίαν ἐπ. Rei. ἀπ. v. T. ε. {τιμωρίας ἐπ. G. Hermann 
τῇ del. Cor. ἐπιτιϑεμένης del Bekker ἀφοσιουμένης τὴν T. εὐ- 
τυχίαν ἐπ. Sint. τῆς 4. αὐτῆς [ὁμολογουμένης] τῇ T. Εὐτυχίᾳ 
συντιϑεμένης Zie. ἀπομονουμένοις pro ἀπολογ. Bernardakis 
scribebant εὐτυχίᾳ 19 μηδεμία 4: μηδεμιᾶς 11 ὑπὸ] πρὸ 8 
18 τῷ] τὸ K τῶ τὰ Q 92 τάσδ᾽ Ο Steph.: τάσδε τὰ AKQ 
τάστε PZ ὀστρειογραφεῖς 4: ὀστριογρ. AK ὀστριαγρ. PZ 
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γενομένων δὲ τούτων, καὶ τοῦ Τιμολέοντος εἰς Γαλαρίαν 3 a.338* 

στρατεύσαντος, ὃ ᾿Ικέτης ἐμβαλὼν eig τὴν Συρακοσίαν, 

λείαν τε συχνὴν ἔλαβε, καὶ πολλὰ λυμηνάμενος καὶ καϑ- 

υβοίσας, ἀπηλλάττετο παρ᾽ αὐτὴν τὴν Γαλαρίαν, κατα- 

φρονῶν τοῦ Τιμολέοντος ὀλίγους στρατιώτας ἔχοντος. 

ἐκεῖνος δὲ προλαβεῖν ἐάσας ἐδίωκεν, ἱππεῖς ἔχων καὶ 8 6 

ψιλούς" αἰσϑόμενος δ᾽ ὁ ἹΙκέτης, τὸν Λαμυρίαν ἤδη διαβε- 

βηκώς, ὑπέστη παρὰ τὸν ποταμὸν ὡς ἀμυνούμενος καὶ 

γὰρ αὐτῷ ϑάρσος ἥ τε τοῦ πόρου χαλεπότης καὶ τὸ κρη- 

10 μγνῶδες τῆς ἑκατέρωϑεν ὄχϑης παρεῖχε. τοῖς δὲ μετὰ τοῦ 4 

Τιμολέοντος ἰλάρχαις ἔρις ἐμπεσοῦσα ϑαυμαστὴ καὶ 
φιλονικία διατριβὴν ἐποίει τῆς μάχης. οὐδεὶς γὰρ ἦν ὃ ὁ 

βουλόμενος ἑτέρου διαβαίνειν ὕστερος ἐπὶ τοὺς πολεμί- 

ovc, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἕκαστος ἠξίου πρωταγωνιστεῖν, καὶ xó- 

σμον οὖκ εἶχεν ἡ διάβασις, ἐξωϑούντων καὶ παρατρεχόν- 

των ἀλλήλους. βουλόμενος οὖν ὁ Τιμολέων κληρῶσαι e 

τοὺς ἡγεμόνας, ἔλαβε παρ᾽ ἑκάστου δακτύλιον" ἐμβαλὼν f 

δὲ πάντας εἰς τὴν ἑαυτοῦ χλαμύδα καὶ μείξας, ἔδειξε τὸν 

πρῶτον κατὰ τύχην γλυφὴν ἔχοντα τῆς σφραγῖδος τρό- 

90 παίον. ὡς δὲ τοῦτον εἶδον οἱ νεανίσκοι, μετὰ χαρᾶς ἀνα- τ 

κραγόντες οὐκέτι τὸν ἄλλον ὑπέμειναν κλῆρον, ἀλλ᾽ ὡς 

ἕκαστος τάχους εἶχε, τὸν ποταμὸν διεξελάσαντες, ἐν χερ- 

civ ἦσαν τοῖς πολεμίοις. οἱ δ᾽ οὐκ ἐδέξαντο τὴν βίαν κ 

e 

1 e 

χρυσελεφαντηλέχτρους CL? Xy.: χρυσελεφαντεπιλέκχτρους L'KPQ 
-λέχτους Z 28 ἀσπίδας om. PZ εὐτελέσι codd, et editt. 

1 Γαλαρίαν Zie.: καλαυρίαν A καλαβρίαν KPQZ Καυλωνίαν 
Palmerius Καλαγρίαν J. F. Boettcher Ταλαρίαν Stiehle; item v. 4 
7 Λαμυρίαν Latte: δαμυρίαν codd. 7.8 διαβεβηκὼς ἤδη: 
transpos. Zie. ἤδη om. Iuntina Sint. 8. ἐπέστη Cor. 11 εἰλάρ- 
αις AP 12 φιλονεικία codd, et editt. 18 ἑτέρα PZ 

ὕστερον Ζ 14 πρωταγωνιστὴν PZ 15 οὐκ (àv) Rei. 
16 ἀλλήλους KA: ἀλλήλοις 19 ἐξιόντα post τύχην add, Rei.; malim 
post πρῶτον 20 τοῦτο P*Q et editt. inde ab Ald, ad Sint.! 
oí om. Q 32 τάχος L! 28 ἦσαν] εἶχον Q ἐξεδέξαντο P 
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a.338! αὐτῶν, ἀλλὰ φεύγοντες τῶν μὲν ὅπλων ἅπαντες ὁμαλῶς 

253 

3 

3 

b 

ἐστερήϑησαν, χιλίους δ᾽ ἀπέβαλον πεσόντας. 

329. Οὐ πολλῷ δ᾽ ὕστερον eig τὴν Λεοντίνων στρα- 

τεύσας ὁ Τιμολέων, λαμβάνει τὸν "Ixérqv ζῶντα καὶ τὸν 

υἱὸν Εὐπόλεμον καὶ τὸν ἱππάρχην Εὔϑυμον, ὑπὸ τῶν 5 

στρατιωτῶν συνδεϑέντας καὶ κομισϑέντας πρὸς αὐτόν. 38 5 

ὃ μὲν οὖν ᾿Ικέτης καὶ τὸ μειράκιον ὡς τύραννοι καὶ προ- 

δόται κολασϑέντες ἀπέϑνῃσκον, ὃ δ᾽ Εὔϑυμος, ἀνὴρ 

ἀγαϑὸς ὧν πρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ τόλμῃ διαφέρων, οὐκ 

ἔτυχεν οἴκτου διὰ βλασφημίαν τινὰ πρὸς τοὺς Kopw- io 

ϑίους κατηγορηϑεῖσαν αὐτοῦ. λέγεται γὰρ ὅτι τῶν Κο- 
οινϑίων ἑἐκστρατευσαμένων ἐπ᾽ αὐτούς, δημηγορῶν ἂν 

τοῖς Λεοντίνοις οὐδὲν ἔφη γεγονέναι φοβερὸν οὐδὲ δεινόν, 
εἶ (Eurip. Med. 216) 

Κορίνϑιαι γυναῖκες ἐξῆλϑον δόμων. 15 

4 οὕτως ὑπὸ λόγων μᾶλλον ἢ πράξεων πονηρῶν ἀνιᾶσθαι 

πεφύκασιν oi πολλοί" χαλεπώτερον γὰρ ὕβριν ἢ βλάβην 

φέρουσι, καὶ τὸ μὲν ἀμύνεσθαι δι ἔργων ὡς ἀναγκαῖον 

δέδοται τοῖς πολεμοῦσιν, ai δὲ βλασφημίαι περιουσίᾳ μί- 

σους ἢ κακίας γίνεσϑαι δοκοῦσιν. 30 

33. ᾿Επανελϑόντος δὲ τοῦ Τιμολέοντος, oí Συρακόσιοι 

τὰς γυναῖκας τῶν περὶ τὸν ᾿Ϊκέτην καὶ τὰς ϑυγατέρας àv 

4 ἐκκλησίᾳ καταστήσαντες εἰς κρίσιν ἀπέκτειναν. καὶ δο- 

κεῖ τοῦτο τῶν Τιμολέοντος ἔργων ἀχαριστότατον γενέ- 

3 c. 32, 1. 2 Diod, 10, 82,4 21 c. 33 Plut. Dion. 58, 10 

8 λεοντίνην Z 6 τῶν om. Ζ 6 δεϑέντας K πρὸς] om. K 
παρ᾽ Q 9 πρὸς] περὶ Zie. 19 αὐτοὺς KC: αὐτοῖς APQZ 
15 Euripidi γυναῖκες est voc., ἐξῆλθον 1.pers. sing. 18 ἀμύ- 
νασϑαι Z ἀναγκαίων Z 92.28 τὸν ἱκέτην καὶ τὰς ἐκκλησίας 
καταστήσαντες περὶ τὰς ϑυγατέρας εἰς πρίσιν αὶ 99? τὰς ante 
“ϑυγατέρας om. ΡΖ 24 ἀχαριτώτατον PZ 
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σϑαι" μὴ γὰρ ἂν ἐκείνου κωλύοντος οὕτως τὰς ἀνϑρώ- a.338* 

πους ἀποϑανεῖν. δοκεῖ δ᾽ αὐτὰς ὑπεριδεῖν καὶ προέσϑαι s 

τῷ ϑυμῷ τῶν πολιτῶν, δίκην λαμβανόντων ὑπὲρ Δίωνος c 

τοῦ Διονύσιον ἐκβαλόντος. Ἱκέτης γάρ ἔστιν ὃ τὴν γυναῖκα 4 

s τοῦ Δίωνος Ἀρετὴν καὶ τὴν ἀδελφὴν Ἀριστομάχην καὶ τὸν 

υἱὸν ἔτι παῖδα καταποντίσας ζῶντας, περὶ ὧν ἐν τῷ Δίω- 

γος γέγραπται βίῳ (ὁ. ὅ8,ο 8. 9). 

84, Μετὰ δὲ ταῦτα στρατεύσας ἐπὶ Μάμερκον εἰς 

Κατάνην, καὶ περὶ τὸ ῥεῦμα τὴν Ἄβολον ἔκ παρατά- 

19 ξεως ὑποστάντα νικήσας καὶ τρεψάμενος, ὑπὲρ δισχιλίους 

| ἀνεῖλεν, ὧν μέρος οὐκ ὀλίγον ἦσαν oi πεμφϑέντες ὑπὸ 

Τέσκωνος ἐπίκουροι Φοίνικες. ἔκ δὲ τούτου ΪΚαρχηδό- s 

τ΄ γίοι μὲν εἰρήνην ἐποιήσαντο πρὸς αὐτὸν δεηϑέντες, ὥστε 

᾿βεβτὴν ἐντὸς τοῦ Λύκου χώραν ἔχειν, [καὶ] τοῖς βουλομένοις à 

| εἐξ αὐτῆς μετοικεῖν πρὸς Συρακοσίους χρήματα καὶ γε- 

|. γεὰς ἀποδιδόντες, καὶ τοῖς τυράννοις ἀπειπάμενοι τὴν 

συμμαχίαν. Μάμερκος δὲ δυσϑυμῶν ταῖς ἐλπίσιν, ἔπλει 5 

μὲν eig ᾿Ιταλίαν, ὡς Δευκανοὺς ἐπάξων Τιμολέοντι καὶ 

Συρακοσίοις" ἐπεὶ δ᾽ ἀποστρέψαντες οἱ σὺν αὐτῷ τὰς 

| 9o τριήρεις, καὶ πλεύσαντες εἰς Σικελίαν, τῷ Τιμολέοντι τὴν 

Κατάνην παρέδωκαν, ἀναγκασϑεὶς καὶ αὐτὸς εἰς Meo- 

σήνην κατέφυγε πρὸς Ἵππωνα τὸν τυραννοῦντα τῆς πό- 

λεως. ἐπελϑόντος δὲ τοῦ Τιμολέοντος αὐτοῖς, καὶ πο- « 

8 0.84 Diod. 16, 82, 3. 4 Nep. Tim. 2, 4 Polyaen. 5, 12,2 

1 οὕτως del. Zie. τὰς] τοὺς KZ 9? αὐτοὺς ΡΖ $ ne 
conicias λαμβάνων, cf. Dio 58, 10 6 "Aoérnv Sint. 6 κατα- 
ποντίξων vel-cov Z ζῶντα PZ 9 τὴν] τὸν Sint. ἄμβολον Z 
ἄβολλον K'"ALegov Cluverius 9.10 παρατάξεων Z 18 ὥστε) 
ὡς Ζ 14 Ἁλύκου Cluverius καὶ del Cor. τοὺς βουλομένους: 
corr, Rei. 16 ἀποδόντες Rei. 19.20 τὰς τριήρεις om. et post 
Τιμολεόντι inser, τὰς τριήρεις καὶ C $91 καὶ αὐτὸς neglegenter 
dictum 21.922 μεσήνην et p.364,3 μεσήνιοι L'PQZ 39 κατ- 
ἔφευγε 1, 

BT. Plut. vit. II, 12 [1688] 25 
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λιορκοῦντος ἔκ τε γῆς καὶ ϑαλάττης, ὃ μὲν Ἵππων᾽ àzo- 

e διδράσκων ἐπὶ νεὼς ἥλω, καὶ παραλαβόντες αὐτὸν oi 

Μεσσήνιοι, καὶ τοὺς παῖδας ἐκ τῶν διδασκαλείων ὡς ἐπὶ 

ϑέαμα κάλλιστον τὴν τοῦ τυράννου τιμωρίαν ἀγαγόντες 

5 εἷς ϑέατρον, ἠκίσαντο καὶ διέφϑειραν" ὃ δὲ Μάμερκος 5 

ἑαυτὸν Τιμολέοντι παρέδωκεν ἐπὶ τῷ δίκην ὑποσχεῖν &v 

e Συρακοσίοις μὴ κατηγοροῦντος Τιμολέοντος. ἀχϑεὶς δ᾽ 

εἷς τὰς Συρακούσας, καὶ παρελϑὼν εἷς τὸν δῆμον, ἐπεχείρει 

μέν τινα συγκείμενον àx παλαιοῦ λόγον ὑπ᾽ αὐτοῦ διεξιέ- 

γαι, ϑορύβοις δὲ περιπίπτων, καὶ τὴν ἐκκλησίαν ὁρῶν i0 

ἀπαραίτητον, ἔϑει ῥίψας τὸ ἱμάτιον διὰ μέσου τοῦ ϑεά- 

f τρου, καὶ πρός τι τῶν βάϑρων δρόμῳ φερόμενος, συνέρ- 

: onée τὴν κεφαλὴν ὡς ἀποϑανούμενος. οὐ μὴν ἔτυχέ γε 

ταύτης τῆς τελευτῆς, ἀλλ᾽ ἔτι ζῶν ἀπαχϑείς, ἥνπερ οἱ λῃ- 

σταὶ δίκην ἔδωκε. - 15 

35. Τὰς μὲν οὖν τυραννίδας ὁ Τιμολέων τοῦτον «Ov 

τρόπον ἐξέκοψε, καὶ τοὺς πολέμους ἔλυσε" τὴν δ᾽ ὅλην 

νῆσον, ἐξηγριωμένην ὑπὸ κακῶν καὶ διαμεμισημένην 

ὑπὸ τῶν οἰκητόρων παραλαβών, οὕτως ἐξημέρωσε καὶ 

253 ποϑεινὴν ἐποίησε πᾶσιν, ὥστε πλεῖν οἴκήσοντας ἑτέρους so 

94 ὅϑεν oí πολῖται πρότερον ἀπεδίδρασκον. καὶ γὰρ AAxoá- 

γαντα καὶ Γέλαν, πόλεις μεγάλας μετὰ τὸν ᾿Αττικὸν πό- a58 

Aeuov ὑπὸ Καρχηδονίων ἀναστάτους γεγενημένας, τότε 

κατῴκισαν, τὴν μὲν oi περὶ Μέγιλλον καὶ Φέριστον ἐξ 

Ἔλέας, τὴν δ᾽ οἱ περὶ Γόργον ἐκ Κέω [ἐκ] πλεύσαντες καὶ ss 

16 c. 35 cf. ad c. 22. 28, inpr. Nep. Tim. 3,2 

6 τῷ] τὴν Z  8x*glom.A 9 ὑπὲρ αὑτοῦ Zie. 12.18 συνέρ- 
ραξε Herw. 17 πολέμους K Anon.: πολεμίους 18 διαμεμε- 
ρισμένην L! 29 γεγενημένους P!Z τότε {πρῶτον Rei. 
94 κατῴκησαν: corr, Rei. Μέγιλλον Zie.: μέγιλον K μέγελλον 
cet, φῦ ἐλέας KL?: ἐλαίας ἐκπλεύσαντες: corr. C 
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συναγαγόντες τοὺς ἀρχαίους πολίτας" οἷς οὐ μόνον 8 

ἀσφάλειαν ἔκ πολέμου τοσούτου καὶ γαλήνην ἱδρυομέ- 

vow; παρασχών, ἀλλὰ καὶ τἄλλα παρασκευάσας καὶ συμ- 

προϑυμηϑείς, ὥσπερ οἰκιστὴς ἠγαπᾶτο. καὶ τῶν ἄλλων 

5 δὲ διακειμένων ὁμοίως ἁπάντων πρὸς αὐτόν, οὐ πολέμου 

τις λύσις, οὐ νόμων ϑέσις, οὐ χώρας κατοικισμός, οὐ 

πολιτείας διάταξις ἐδόκει καλῶς ἔχειν, ἧς ἐκεῖνος μὴ 

προσάψαιτο μηδὲ κατακοσμήσειεν, ὥσπερ ἔργῳ συντε- 

λουμένῳ δημιουργὸς ἐπιϑείς τινα χάριν ϑεοφιλῆ καὶ 

10 πρέπουσαν. 

36. Πολλῶν γοῦν κατ᾽ αὐτὸν Ελλήνων μεγάλων γενο - 

μένων καὶ μεγάλα κατεργασαμένων, ὧν καὶ Τιμόϑεος 

ἦν καὶ Ἀγησίλαος καὶ Πελοπίδας, καὶ ὃ μάλιστα ζηλω- 

ϑεὶς ὑπὸ Τιμολέοντος ᾿Επαμεινώνδας, αἱ μὲν ἐκείνων 

ι. πράξεις βίᾳ vwi καὶ πόνῳ τὸ λαμπρὸν ἐξεγηγόχασι 

μεμειγμένον, ὥστε καὶ μέμψιν ἐνίαις ἐπιγίνεσθαι καὶ με- 

τάνοιαν * τῶν δὲ Τιμολέοντος ἔργων, ἔξω λόγου ϑεμένοις 

τὴν περὶ τὸν ἀδελφὸν ἀνάγκην, οὐδέν ἔστιν ᾧ μὴ τὰ τοῦ 

Σοφοκλέους, ὥς φησι Τίμαιος ( 61 226), ἐπιφωνγεῖν 
39 ἔπρεπεν (fg. 1790 N.?)* 

ὦ ϑεοί, ví; doa Κύπρις ἢ τίς Ἵμερος 

τοῦδε ξυνήψατο; 

καϑάπερ γὰρ ἡ μὲν Avriuáyov ποίησις καὶ τὰ Διονυ- 

σίου ζῳγραφήματα τῶν Κολοφωνίων, ἰσχὺν ἔχοντα καὶ 

ss τόνον, ἐκβεβιασμένοις καὶ καταπόνοις ἔοικε, ταῖς δὲ Νι- 

2.8 ἱδρυμένοις vel -μένην Z 8 ἔργου QZ 8.9 συντελου- 
μένου PQZL* 9 δημιουργὸς om.Z ἐπιτιϑεὶς Cor. τινα] 
τὴν Z 11 γοῦν KPCMZ: οὖν B yàg A αὐτῶν L'! Ἑλλή- 
vov] ἐκείνων L!, corr. in ἐκεῖνον L?, corr. in ἐλλήνων L? 
14 ἐπαμινώνδας codd. praet, P, item p. 866, 3 16 ἐπιγενέσϑα: 
Cor. 19 viuowiéovg Q — 31 ϑεὲὰ Q 82 τῷδ᾽ οὐ Rei. 23 τὰ 
τοῦ διονυσίου αὶ 25 κατὰ πόνον Q 

25* 

4 

Ὀ 

[Ὁ 

e 

e 
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xouáyov γραφαῖς καὶ τοῖς “Ομήρου στίχοις μετὰ τῆς ἄλ- 

λης δυνάμεως καὶ χάριτος πρόσεστι τὸ δοκεῖν εὐχερῶς 

4 καὶ ῥᾳδίως ἀπειργάσϑαι, οὕτως παρὰ τὴν ᾿Επαμεινώνδου 

στρατηγίαν καὶ τὴν ᾿Αγησιλάου, πολυπόνους γενομένας 

καὶ Óvoáyovac, ἡ Τιμολέοντος ἀντεξεταζομένη, καὶ μετὰ 5 

d τοῦ καλοῦ πολὺ τὸ ῥάδιον ἔχουσα, φαίνεται τοῖς εὖ 86 

καὶ δικαίως λογιζομένοις οὐ τύχης ἔργον, ἀλλ᾽ ἀρετῆς 

5 εὐτυχούσης. καίτοι πάντα γ᾽ ἐκεῖνος eic τὴν τύχην ἀνῆπτε 

τὰ κατορϑούμενα᾽" καὶ γὰρ γράφων τοῖς οἴκοι φίλοις, καὶ 

δημηγορῶν πρὸς τοὺς Συρακοσίους, πολλάκις ἔφη τῷ 

ϑεῷ χάριν ἔχειν, ὅτι βουλόμενος σῶσαι Σικελίαν, ἐπεγοά- 

e vato τὴν αὐτοῦ προσηγορίαν. ἐπὶ δὲ τῆς oixíag ἱερὸν 

ἱδουσάμενος Αὐτοματίας ἔϑυεν, αὐτὴν δὲ τὴν οἰκίαν 

τ ]ερῷ Δαίμονι καϑιέρωσεν. ᾧκει δ᾽ οἰκίαν ἣν ἐξεῖλον 

αὐτῷ στρατηγίας ἀριστεῖον οἱ Συρακόσιοι, καὶ τῶν is 

ἀγρῶν τὸν ἥδιστον καὶ κάλλιστον" Év ᾧ καὶ τὸν πλεῖστον 

ὁ τοῦ χρόνου κατεσχόλαζε, μεταπεμψάμενος οἴκοϑεν τὴν 

8 γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας. οὐ γὰρ ἐπανῆλϑεν εἰς Κόριν- 

Üov, οὐδὲ κατέμειξε τοῖς ᾿Ελληνικοῖς ϑορύβοις ἑαυτόν, 

οὐδὲ τῷ πολιτικῷ φϑόνῳ παρέδωκεν, eig ὃν oí πλεῖστοι so 

τῶν στρατηγῶν ἀπληστίᾳ τιμῶν καὶ δυνάμεως ἐξοκέλ- 

λουσιν, ἀλλ᾽ ἐκεῖ κατέμεινε, τοῖς ὑφ᾽ ἑαυτοῦ μεμηχανγη- 

9 μένοις ἀγαϑοῖς χρώμενος" ὧν μέγιστον ἦν τὸ πόλεις το- 

μ᾿ 0 

8 8 ὅ Nep. Tim. 4,3 1? 86 mor.542e 816e Nep. Tim. 4, 8 
18 Nep. Tim. 3,4 

4 τὸ τῶ P 8 οὕτω ZC 4 τὴν om.Q ὃὄὅ καὶ del. Sch. 
6 τὸ om.Z ῥάδιον CB?: ῥαιδίως ἔχῴφειν δοκοῦσα Zie. 
7 καὶ om.Q 8 ἀνῆγεν Anon. 10 παρηγορῶν Z 11.12 ὑπεγρά- 
ψατο Ζ 12 αὑτοῦ editt. plerique 13 ἔϑυσεν: corr, Sint. 
14 ἀγαϑῷ δαίμονι mor. 542e Rohde, Psyche? 255 adn. καϑί- 
δρυσεν αὶ 16 τὸ ἥδιστον ΡΖ τὸν πλεῖστον Zie.: τὸ πλεῖστον 
18 ἦλϑεν Q 82 ἐν τοῖς PZ ὑφ᾽ ACSteph.: ἐφ᾽ 
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σαύτας καὶ μυριάδας ἀνϑρώπων δι ἑαυτὸν ἐφορᾶν εὐ- 
δαιμονούσας. | 

87. "Excel δὲ χρῆν ὡς ἔοικεν οὐ μόνον πᾶσι xogvóaA- 

λοῖς λόφον ἐγγίνεσθαι, κατὰ Σιμωνίδην (fg. 3 Diehl), ἀλλὰ 
5 καὶ πάσῃ δημοκρατίᾳ συκοφάντην, ἐπεχείρησαν καὶ Τι- 

μολέοντι δύο τῶν δημαγωγῶν, ΔΛαφύστιος καὶ ΖΔημαί- 

γετος. ὧν Λαφυστίου μὲν αὐτὸν πρός τινα δίκην κατεγ - 

γυῶντος, οὐκ εἴα ϑορυβεῖν οὐδὲ κωλύειν τοὺς πολίτας" 

ἑκὼν γὰρ αὐτὸς ὑπομεῖναι τοσούτους πόγους καὶ κινδύ- 

10 Yovc ὑπὲρ τοῦ τοῖς νόμοις χρῆσϑαι τὸν βουλόμενον Σὺυ- 

ορακοσίων" τοῦ δὲ Δημαινέτου πολλὰ κατηγορήσαντος ἐν 

ἐκκλησίᾳ τῆς στρατηγίας, πρὸς ἐκεῖνον μὲν οὐδὲν ἀντεῖπε, 

τοῖς δὲ ϑεοῖς ἔφη χάριν ὀφείλειν, οἷς εὔξατο Συρακο- 

σίους ἐπιδεῖν τῆς παρρησίας κυρίους γενομένους. 

8185 Ἡέγιστα δ᾽ οὖν καὶ κάλλιστα τῶν xaÜ' αὑτὸν Ἑλλήνων 

15 ὁμολογουμένως διαπραξάμενος ἔργα, καὶ μόνος, ἐφ᾽ ἃς οἱ 

σοφισταὶ διὰ τῶν λόγων τῶν πανηγυρικῶν ἀεὶ παρεκά- 

λουν πράξεις τοὺς Ἕλληνας, ἐν ταύταις ἀριστεύσας, καὶ 

τῶν μὲν αὐτόϑι κακῶν, ἃ τὴν ἀρχαίαν ᾿Ελλάδα κατέσχεν, 

s) ὑπὸ τῆς τύχης προεκκομισϑεὶς ἀναίμακτος καὶ καϑαρός, 

ἐπιδειξάμενος δὲ δεινότητα μὲν καὶ ἀνδρείαν τοῖς βαρ- 

βάροις καὶ τοῖς τυράννοις, δικαιοσύνην δὲ καὶ πρᾳότητα 

τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς φίλοις, τὰ δὲ πλεῖστα τρόπαια τῶν 

ἀγώνων ἀδάκρυτα καὶ ἀπενϑῆ τοῖς πολίταις καταστήσας, 

3 mor. 91e 809b Wilamowitz, Sappho ἃ, Simonides 152,3 
5 Nep. Tim. 5, 1—3 

8 δ᾽ ἐχρῆν PQZ *oijmor.bis 8.4 χκορυδαλοῖς Z πάσησι vel 
πάσαις κορυδαλλίσι mor, bis 4 ἐγγενέσϑ'αι mor. bis 6 πᾶσι 
L'P Ὧδημοχρατεία L συκοφαντίαν Z 9 ὑπέμεινε Z 
10 rovg νόμους 8 18 οἷς] ἧς Steph. 18.14 συρακουσίοις Z 
14 ἐπιδὼν Br. 18 ταύταις C Rei: αὐταῖς 91 ἐπιδειξ. μὲν 
δειν, καὶ PZ ἀνδρίαν PQ 92 τοῖς om. 8 

t0 "5 
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καϑαρὰν δὲ τὴν Σικελίαν ἐν οὐδ᾽ ὅλοις ἔτεσιν ὀκτὼ (vÀv) 

ἀϊδίων καὶ συνοίκων κακῶν καὶ νοσημάτων παραδοὺς 
1 τοῖς κατοικοῦσιν, ἤδη πρεσβύτερος ὧν ἀπημβλύνϑη τὴν 

ὄψιν, εἶτα τελέως ἐπηρώϑη μετ᾽ ὀλίγον, οὔτ᾽ αὐτὸς ἑαυτῷ 

πρόφασιν παρασχών, οὔτε παροινηϑεὶς ὑπὸ τῆς τύχης, 5 

ἀλλὰ συγγενικῆς τινος ὡς ἔοικεν αἰτίας καὶ καταβολῆς 

8 ἅμα τῷ χρόνῳ συνεπιϑεμένης " λέγονται γὰρ οὐκ ὀλίγοι 

τῶν κατὰ γένος αὐτῷ προσηκόντων ὁμοίως ἀποβαλεῖν τὴν 
69 ὄψιν, ὑπὸ γήρως ἀπομαρανϑεῖσαν. ó δ᾽ Ἄϑανις (FH G II 82) 

ἔτι συνεστῶτος τοῦ πρὸς Ἵππωνα πολέμου καὶ Μάμερκον 10 

ἐν Μυλαῖς ἐπὶ στρατοπέδου φησὶν ἀπογλαυκωθϑῆναι τὴν 

ὄψιν αὐτοῦ, καὶ πᾶσι φανερὰν γενέσϑαι τὴν πήρωσιν, οὐ 

μὴν ἀποστῆναι διὰ τοῦτο τῆς πολιορκίας, ἀλλ᾽ ἐμμεί- 

10 vayva τῷ πολέμῳ λαβεῖν τοὺς τυράννους" ὡς δ᾽ ἐπανῆλ- 

Üev eig Συρακούσας, εὐϑὺς ἀποϑέσϑαι τὴν μοναρχίαν καὶ τ 

παραιτεῖσϑαι τοὺς πολίτας, τῶν πραγμάτων εἷς τὸ κάλ- 

λιστον ἡκόντων τέλος. 

38. Ἐκεῖνον μὲν οὖν αὐτὸν ὑπομείναντα τὴν συμφο- 

e oà»y ἀλύπως ἧττον ἄν τις ϑαυμάσειε" τῶν δὲ Συρακο- 

d σίων ἄξιον ἄγασϑαι τὴν πρὸς τὸν ἄνδρα τιμὴν καὶ χά- so 

ow, ἣν ἐπεδείξαντο πεπηρωμένῳ, φοιτῶντες ἐπὶ ϑύρας 

αὐτοί, καὶ τῶν ξένων τοὺς παρεπιδημοῦντας ἄγοντες εἰς 

τὴν oixíav καὶ τὸ χωρίον, ὅπως ϑεάσαιντο τὸν εὐεργέτην 38 5 

s αὐτῶν, ἀγαλλόμενοι καὶ μέγα φρονοῦντες, ὅτι παρ᾽ αὖ- 

τοῖς εἵλετο καταζῆσαι τὸν βίον, οὕτω λαμπρᾶς ἐπανόδου s; 

1 Diod. 16, 90, 1 3 Nep. Tim. 4,1 18 c. 88 Nep. Tim. 
3, 5.6. 4,2 

1 τῶν add, Zie. 2 ἀϊδίων Rei.: ἀηδιῶν 8 κακοῦσιν Z 
ἀπημβλύϑη AP ὁ αἰτίας] οἰκίας 6, 11 μυλλαῖς AKPZ 
φησὶν CA?: geclv 18 αὐτοῦ post φανερὰν repet.Q 18 ἀπο- 
στῆναι τοῦτον τῆς PZ 106 τοὺς πολεμίους α 830 ἄγεσϑαι L'PZ 
941 πεπυρωμένω AZ ϑύραις APQ 94 μεγαλοφρονοῦντες PZ 



ΤΙΜΟΛΈΩΝ 31,6—39,2 2369 

τῆς εἰς τὴν “Ελλάδα παρεσκευασμένης αὐτῷ διὰ τῶν εὖ- 

τυχημάτων καταφρονήσας. πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων εἰς 4 

τὴν ἐκείνου τιμὴν γραφομένων καὶ πραττομένων, οὐδενὸς 

ἧττον ἦν τὸ ψηφίσασϑαι τὸν τῶν Συρακοσίων δῆμον, 

ὁσάκις συμπέσοι πόλεμος αὐτοῖς πρὸς ἀλλοφύλους, Ko- 
ορινϑίῳ χρῆσϑαι στρατηγῷ. καλὴν δὲ καὶ τὸ περὶ τὰς ἐκ- 5e 

κλησίας γινόμενον ὄψιν εἰς τιμὴν αὐτοῦ παρεῖχε" τὰ γὰρ 

ἄλλα δι αὑτῶν κρίνοντες, ἐπὶ τὰς μείζονας διασκέψεις 

᾿Πιἔχεῖνον ἐκάλουν. ὃ δὲ κομιζόμενος δι ἀγορᾶς ἐπὶ ζεύ- 

10 yovc πρὸς τὸ ϑέατρον ἐπορεύετο" καὶ τῆς ἀπήνης ὥσπερ 

ἐτύγχανε καϑήμενος εἰσαγομένης, ὃ μὲν δῆμος ἠσπάζετο 

μιᾷ φωνῇ προσαγορεύων αὐτόν, ὁ δ᾽ ἀντασπασάμενος, 

καὶ χρόνον τινὰ δοὺς ταῖς εὐφημίαις καὶ τοῖς ἐπαίνοις, 

εἶτα διακούσας τὸ ζητούμενον, ἀπεφαίνετο γνώμην. ἐπι- τ 

χειροτονηϑείσης δὲ ταύτης, οἱ μὲν ὑπηρέται πάλιν ἀπῆ- 

γον διὰ τοῦ ϑεάτρου τὸ ζεῦγος, οἱ δὲ πολῖται βοῇ καὶ 

κρότῳ προπέμψαντες ἐκεῖνον, ἤδη τὰ λοιπὰ τῶν δημοσίων f 

xa" αὑτοὺς ἐχρημάτιζον. 
39. "Ev τοιαύτῃ δὲ γηροτροφούμενγος τιμῇ μετ᾽ εὐνοίας 

90 ὥσπερ πατὴρ κοινός, ἔκ μικρᾶς προφάσεως τῷ χρόνῳ 

συνεφαψαμένης ἐτελεύτησεν. ἡμερῶν δὲ δοϑεισῶν, τοῖς 3 α. 337 

μὲν Συρακοσίοις eig τὸ παρασκευάσαι τὰ περὶ τὴν τα- 

φήν, τοῖς δὲ περιοίκοις καὶ ξένοις εἷς τὸ συνελϑεῖν, τά 

T ἄλλα λαμπρᾶς χορηγίας ἔτυχε, καὶ τὸ λέχος οἱ ψήφῳ 

ex 

o 

1 e 

19 c. 39 Diod. 16, 90, 1 Nep. Tim. 5,4 

414v] 712 ὃ συμπέση PM συμπίπτη C 6.6 Κορίνϑω Z 
8 μείζω Z — 9 ἐπὶ ζεύγους δι᾽ ἀγορᾶς Zie. 10 ἐφ᾽ ἦσπερ Rei. 
12 αντισπασάμενος Q 15.16 ἀπήγαγον L! 16 διὰ] ἀπὸ Q 
17 πέμψαντες PZ ἐκεῖνον om. Z 19 τιμῇ om. 4, ante ymoo- 
τροφούμενος hab.C 20 μικρᾶς] μιᾶς Z 31.22 numerum 
dierum excidisse iure suspicatur Herw. 232 παρεσκπκευάσϑαι Q 
περὶ] πρὸς ΡΖ 94 ἐνέτυχε Q 
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a.33; τῶν νεανίσκων προκριϑέντες ἔφερον κεκοσμημένον διὰ 
2863 τῶν Διονυσίου τυραννείων τότε κατεσκαμμένων. προῦ- 

πεμπον δὲ πολλαὶ μυριάδες ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, ὧν 

ὄψις μὲν ἦν ἑορτῇ πρέπουσα, πάντων ἐστεφανωμένων 

καὶ καϑαρὰς ἐσϑῆτας φορούντων, φωναὶ δὲ καὶ δάκρυα, 39 8 

συγκεκραμένα τῷ μακαρισμῷ τοῦ τεϑνηκότος, οὐ τιμῆς 6 

ἀφοσίωσιν οὐδὲ λειτουργίαν ἔκ προβουλεύματος, ἀλλὰ 

πόϑον δίκαιον ἐπεδείκνυντο καὶ χάριν ἀληϑινῆς εὐνοίας. 

4 τέλος δὲ τῆς κλίνης ἐπὶ τὴν πυρὰν τεϑείσης, Δημήτριος, 

ὃς ἦν μεγαλοφωνότατος τῶν τότε κηρύκων, γεγραμ- τὸ 
5 μένον ἀνεῖπε κήρυγμα τοιοῦτον" ,,0 δῆμος τῶν Συρακο- 

σίων Τιμολέοντα Τιμοδήμου Κορίνϑιον [τόνδε] ϑάπτει 
b μὲν (ἀπὸ διακοσίων μνῶν, ἐτίμησε δ᾽ εἷς τὸν ἅπαντα 

χρόνον ἀγῶσι μουσικοῖς ἱππικοῖς γυμνικοῖς, ὅτι τοὺς τυ- 

οάνγους καταλύσας, καὶ τοὺς βαρβάρους καταπολεμήσας, 15 

καὶ τὰς μεγίστας τῶν ἀναστάτων πόλεων «ἀνγοικίσας, 

e ἀπέδωκε τοὺς νόμους τοῖς Σικελιώταις.“ ἐποιήσαντο δὲ 

τὴν ταφὴν τοῦ σώματος àv ἀγορᾷ, καὶ στοὰς ὕστερον 

περιβαλόντες, καὶ παλαίστρας ἐνοικοδομήσαντες, γυμνά- 

σιον τοῖς νέοις ἀνῆκαν, καὶ Τιμολεόντειον προσηγόρευσαν. 30 
. τ αὐτοὶ δὲ χρώμενοι πολιτείᾳ καὶ νόμοις οὗς ἐκεῖνος κατέ- 

στησεν, ἐπὶ πολὺν χρόνον εὐδαιμονοῦντες διετέλεσαν. 

1 κριϑέντες Q 2 διονυσίων Iuntina et editt. ante Sint. 
4 ἦν ΚΟ: Q ἦν ἡ APZ δ συγκεκραμμένα P. συγκεπραμένω Z 
7 ἀφοσίων ὦ 8 ἐπεδείκνυτο A 9 τὴν πυρὰν om.L' 10.11 γε- 
γραμμένων PZM 11 τῶν A Diod.: ὁ KPQZ 18 τόνδε om.Q 
(hab. et Diod.) 18 ἀπὸ add. Zie. ex Diod. ἐτίμησε A: τι- 
μήσει KPQZ 14 μουσ. καὶ ἱππ. καὶ γυμν. Diod. 16 ἀνα- 
στάντων ΖΦ Ἑλληνίδων Diod. ἀνοικίσας G. Fr. Hartmann ex 
Diod.: οἰκίσας ΚΕ οἰκήσας APZ 19 καὶ om. L' ἐποικοδο- 
μήσαντες Q 20 τιμολεόντειον QL?: τιμολέοντι L!PF* τιμο- 
λέοντα M^ Anon. τιμολεόντιον K Diod. 19,6, 4  Polyaen. 5, 3,8 
Timoleontewm Nep. 
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805 40 (1). Τοιούτων δὲ τῶν κατὰ τὴν ἱστορίαν ὄντων, 3H τ 
δῆλον ὡς οὐκ ἔχει πολλὰς διαφορὰς οὐδ᾽ ἀνομοιότη - κρισις) 

τας ἡἣ σύγκρισις. οἵ τε γὰρ πόλεμοι πρὸς ἐνδόξους γε- 3 

γόνασιν ἀμφοτέροις ἀνταγωνιστάς, τῷ μὲν Μακεδόνας, ἃ 

τῷ δὲ Καρχηδονίους, αἵ τὲ νῖκαι περιβόητοι, τοῦ μὲν 

ἑλόντος Μακεδονίαν καὶ τὴν ἀπ᾽ ἈΑΑἈντιγόνου διαδοχήν, 

ἐν ἑβδόμῳ βασιλεῖ καταπαύσαντος, τοῦ δὲ τὰς τυραννί- 

δας πάσας ἀνελόντος ἔκ Σικελίας, καὶ τὴν νῆσον ἐλευ- 

ϑερώσαντος᾽" ei μὴ νὴ Δία βούλοιτό τις παρεγχειρεῖν, ὡς 

Αἰμίλιος μὲν ἐρρωμένῳ Περσεῖ καὶ “Ῥωμαίους νενικη- 

κότι, Τιμολέων δὲ Διονυσίῳ παντάπασιν ἀπειρηκότι καὶ 

κατατετριμμένῳ συνέπεσε" καὶ πάλιν ὑπὲρ Τιμολέοντος, « 

ὅτι πολλοὺς μὲν τυράννους, μεγάλην δὲ τὴν Καρχηδο- 

γίων δύναμιν ἀπὸ τῆς τυχούσης στρατιᾶς ἐνίκησεν, οὐχ 

15 ὥσπερ Αἰμίλιος ἀνδράσιν ἐμπειροπολέμοις καὶ μεμαϑη- e 
κόσιν ἄρχεσϑαι χρώμενος, ἀλλὰ μισϑοφόροις οὖσι καὶ 

στρατιώταις ἀτάκτοις, πρὸς ἡδονὴν εἰϑισμένοις στρατεύε- 

σϑαι. τὰ γὰρ ἀπ᾽ οὐκ ἴσης παρασκευῆς ἴσα κατορϑώματα 

τῷ στρατηγῷ τὴν αἰτίαν περιτίϑησι. | 

οι 

eo 

I 1 e 

e 

s 441 (2). Καϑαρῶν οὖν καὶ δικαίων ἔν τοῖς πράγμα- 
σιν ἀμφοτέρων γεγονότων, Αἰμίλιος μὲν ὑπὸ τῶν νόμων 

καὶ τῆς πατρίδος οὕτως ἔοικεν εὐθὺς ἀφικέσϑαι παρε- 

σκευασμένος, Τιμολέων δὲ τοιοῦτον αὐτὸς ἑαυτὸν παρ- 

ἔσχε. τούτου τεκμήριον, ὅτι Ῥωμαῖοι μὲν ὁμαλῶς ἐν τῷ 

τότε χρόνῳ πάντες ἦσαν εὔτακτοι καὶ ὑποχείριοι τοῖς 

ἐϑισμοῖς, καὶ τοὺς νόμους δεδιότες καὶ τοὺς πολίτας, 

“Ελλήνων δ᾽ οὐδεὶς ἡγεμών ἐστιν οὐδὲ στρατηγός, ὃς οὐ 

e 

t2 

2 

6 ἀπ᾽ om.L'PZ 9 παρεγχωρεῖν Z 14 στρατειᾶς 1, στρα- 
τείας PQ 32.98 παρεσκευασμένοι Ζ -μένως L! 94 καὶ v09-. 
του C τί τούτου Hei. 926 ὑποχείριον L!P 25.26 τοῖς ἐθισμοῖς 
om. Z 26 πολίτας] ἄρχοντας Zie. 



312 t IIAOTTAPXOT 

s διεῳϑάρη τότε Σικελίας ἁψάμενος, ἔξω Δίωνος. καίτοι 8ι 5 

{(καὶΣ Δίωνα πολλοὶ μοναρχίας ὀρέγεσϑαι καὶ βασι- 

4 λείαν τινὰ “ακωνικὴν ὀνειροπολεῖν ὑπενόουν. Τίμαιος 

217 (FHG 1219) δὲ καὶ Γύλιππον ἀκλεῶς φησι καὶ ἀτίμως 

ἀποπέμψαι Συρακοσίους, φιλοπλουτίαν αὐτοῦ καὶ ἀπλη- 5 

δ στίαν ἐν τῇ στρατηγίᾳ κατεγνωκότας. ἃ δὲ Φάραξ ὃ 

Σπαρτιάτης καὶ Κάλλιππος ὁ ̓ Αϑηναῖος ἐλπίσαντες ἄρξειν 

Σικελίας παρενόμησαν καὶ παρεσπόνδησαν, ὑπὸ πολλῶν 

e ἀναγέγραπται. καίτοι τίνες ἢ πηλίκων κύριοι πραγμάτων 

ὄντες οὗτοι τοιαῦτ᾽ ἤλπισαν; ὧν ὃ μὲν ἐκπεπτωκότα 10 

Συρακουσῶν ἐϑεράπευε Διονύσιον, Κάλλιππος δ᾽ εἷς ἦν 

τ τῶν περὶ Δίωνα ξεναγῶν. ἀλλὰ Τιμολέων αἰτησαμένοις 

καὶ δεηϑεῖσιν αὐτοκράτωρ πεμφϑεὶς Συρακοσίοις, καὶ 

δύναμιν οὐ ζητῶν, ἀλλ᾽ ἔχειν ὀφείλων ἣν ἔλαβε βουλο- 

b μένων καὶ διδόντων, πέρας ἐποιήσατο τῆς αὑτοῦ στρατὴη- 15 
γίας καὶ ἀρχῆς τὴν τῶν παρὰ νόμον ἀρχόντων κατάλυσιν. 

8 ἐκεῖνο μέντοι τοῦ Αἰμιλίου ϑαυμαστόν, ὅτι τηλικαύτην 
βασιλείαν καταστρεψάμενος, οὐδὲ δραχμῇ μείζονα τὴν 

οὐσίαν ἐποίησεν, οὐδ᾽ εἶδεν οὐδ᾽ ἥψατο τῶν χρημάτων, 

9 καίτοι πολλὰ δοὺς ἑτέροις καὶ δωρησάμενος. οὐ λέγω δ᾽ 30 
ὅτι Τιμολέων μεμπτός ἔστιν οἴκίαν τε καλὴν λαβὼν καὶ 

χωρίον" οὐ γὰρ τὸ λαβεῖν ἐκ τοιούτων αἰσχρόν, ἀλλὰ τὸ 

μὴ λαβεῖν κρεῖττον, καὶ περιουσία τις ἀρετῆς, ἐν οἷς 

10 ἔξεστιν ἐπιδεικγυμένης τὸ μὴ δεόμενον. ἐπεὶ δ᾽, ὡς σώ- 

8 cf. ad Lysand. c. 16,1 11 Plut. Dio c. 49 12 Plut. 
Dio c. 54 8qq. 

1 καὶ add. (Am.) Rei. 3 ὀνειροπολεῖν om. Z τίμαιον ΡΖ 
ὕ αὐτῶν Z αὐτῶ v.lP 6 ἐγνωχότας Ζ φάραγξ PZB 
5 παρηνόμησαν PQZ παρηνομῆσαι K 10 ἤλπισαν] ἐτόλμησαν Z 
12 ὁ τιμολέων K 14 ξητεῖν: corr, Ri. 16 παρανόμων: corr. 
Cor. παρανόμως Rei. 20 ἑτέραν Z 28 τις Cor.: τῆς 
34 ἐπιδεικνυμένοις KZ 
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ματος ῥῖγος ἢ ϑάλπος φέρειν δυναμένου τὸ πρὸς ἀμφο- 

τέρας εὖ πεφυκὸς ὁμοῦ τὰς μεταβολὰς δωμαλεώτερον, c 

οὕτω ψυχῆς ἄκρατος εὐρωστία καὶ ἰσχύς, ἣν οὔτε τὸ 

εὐτυχεῖν ὕβρει ϑρύπτει καὶ ἀνίησιν, οὔτε συμφοραὶ ταπει- 

8 γοῦσι, φαίνεται τελειότερος ὁ Αἰμίλιος, ἐν χαλεπῇ τύχῃ καὶ 

πάϑει μεγάλῳ τῷ περὶ τοὺς παῖδας οὐδέν τι μικρότερος 

οὐδ᾽ ἀσεμνότερος ἢ διὰ τῶν εὐτυχημάτων ὁραϑείς. Τιμο- 11 

λέων δὲ γενναῖα πράξας περὶ τὸν ἀδελφόν, οὐκ ἀντέσχε 
- - ^ à! 5 ^ 4 M , 

δοϑτῷ λογισμῷ πρὸς τὸ πάϑος, ἀλλὰ μετανοίᾳ καὶ λύπῃ 

10 ταπεινωϑείς, ἐτῶν εἴκοσι τὸ βῆμα καὶ τὴν ἀγορὰν ἰδεῖν 
5 ec / - M] ^ 5 ^ /, M 3 - ὦ i] οὐχ ὑπέμεινε. δεῖ δὲ τὰ αἰσχρὰ φεύγειν καὶ αἰδεῖσϑαι" τὸ 1» 

δὲ πρὸς πᾶσαν ἀδοξίαν εὐλαβὲς ἐπιεικοῦς μὲν ἤϑους καὶ ἃ 

ἁπαλοῦ, μέγεϑος δ᾽ οὐκ ἔχοντος. 

11 οἵ, Cat. min. 6,6 

1 δυνάμενον L'PZC 4 αἱ συμφοραὶ Rei. 6 πάϑει) 
πόϑω Z 7 οὐδ᾽ &csuvórsgog om. ΡΖ 8 οὐ κατέσχε L'PQZ 
11 τὰ (uiv) Zie. 12 ἀβλαβὲς Z 18 ἁπλοῦ M? et editt. ab 
Aldina ad Sint.! 





«s ZEPTOPIOX ΚΑΙ ΕΥ̓ΜΕΝῊΣ s 
1. Θαυμαστὸν μὲν ἴσως οὐκ ἔστιν, ἐν ἀπείρῳ τῷ χρόνῳ b 

βδϑ8τῆς τύχης ἄλλοτ᾽ ἄλλως δεούσης, ἐπὶ ταὐτὰ συμπτώματα 

πολλάκις καταφέρεσθαι τὸ αὐτόματον. εἴτε γὰρ οὐκ ἔστι 3 

5 τῶν ὑποκειμένων ὡρισμένον τὸ πλῆϑος, ἄφϑονον ἔχει 

τῆς τῶν ἀποτελουμένων ὁμοιότητος χορηγὸν ἡ τύχη τὴν 

τῆς ὕλης ἀπειρίαν" ᾿ εἴτ᾽ ἔκ τινων ὡρισμένων ἀριϑμῷ 

συμπλέκεται τὰ πράγματα, πολλάκις ἀνάγκη ταὐτὰ. 

γίνεσϑαι, διὰ τῶν αὐτῶν περαινόμενα. ἐπεὶ δ᾽ ἀγαπῶντες 3 c 

10 ἔνιοι τὰ τοιαῦτα, συνάγουσιν ἱστορίᾳ καὶ ἀκοῇ τῶν κατὰ 

τύχην γεγονότων ὅσα λογισμοῦ καὶ προνοίας ἔργοις 

ἔοικεν --- οἷον ὅτι δυεῖν Ἄττεων γενομένων ἐμφανῶν, 4 

τοῦ μὲν Σύρου τοῦ δ᾽ Ἀρκάδος, ἕκάτερος ὑπὸ συὸς 

ἀπώλετο, δυεῖν δ᾽ ᾿ΑἈκταιώνων ὃ μὲν ὑπὸ τῶν κυνῶν ὃ 
15 δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐραστῶν. διεσπάσϑη: δυεῖν δὲ Σκιπιώνων s 

ὑφ᾽ οὗ μὲν ἐνικήϑησαν Καρχηδόνιοι πρότερον, ὑφ᾽ οὗ δ᾽ 

ὕστερον ἄρδην ἀνῃρέϑησαν" ἑάλω δὲ τὸ Ἴλιον ὑφ᾽ Ἥρα- e 

κλέους διὰ τὰς Μαομέδοντος ἵππους, καὶ ὑπ᾽ Αγαμέμνονος 

διὰ τοῦ δουρείου προσαγορευϑέντος ἵππου, τρίτον δ᾽ ὑπὸ 

Codices: A (ΞΞῚ, cum apographis A Iunt.)); K; P; Q(— CBM V" 
aut.ommes aut plures); Z (— F*M*) 

Cf. B. Maurenbrecher, Sall. hist. fgg. I, p. 27—32. Ad. Schulten, 
Sertorius, 1926. 14 mor. 772 e. f. schol. Ap. Rh. 4, 1212. Max. 
Tyr.18,1 19 Demosth. 23, 154. Aen. tact. 24, 3—8. Polyaen. 3, 14 

8 ἄλλοτε ἄλλως τῆς τύχης Q ἄλλωι P 6 ὡρισμένων P 
ἔχειν P* 6 ἀποτελουμένων] ἀποκειμένων Q 7 ἀπειρίαν L': 
&bzooícv KPQL?* editt. ἀριϑμῶν: corr. Mu. 8 ἐμπλέκεται: 
corr. Cor. 11 ἔργον L! 14 ἀκτεώνων L' &xvotóvov ἃ 
16 σκηπιώνων PQL* — 17 ἀνηρ. (o0. P 19 δουρίου 1168 

BT Plut. vit. II, 13 [1689] 26 



316 | IIAOTTAPXOT 

d Χαριδήμου, ταῖς πύλαις ἵππου τινὸς ἐμπεσόντος àzo- 

τ κλεῖσαι ταχὺ τῶν Ἰλιέων μὴ δυνηϑέντων: δυεῖν δ᾽ 

ὁμωνύμων τοῖς εὐωδεστάτοις φυτοῖς πόλεων, Ἴου καὶ 

Σμύρνης, τὸν ποιητὴν Ὅμηρον &v ἧ μὲν γενέσϑαι λέγουσιν, 

s ἐν jj δ᾽ ἀποθανεῖν ---, φέρε καὶ τοῦτο προσϑῶμεν αὐτοῖς, 

ὅτι καὶ τῶν στρατηγῶν οἱ πολεμικώτατοι καὶ πλεῖστα 

δόλῳ κατεργασάμενοι μετὰ δεινότητος ἑτερόφϑαλμοι 

γεγόνασι: Φίλιππος ᾿Αντίγονος ᾿Αννίβας, {καὶ περὶ οὗ 

9τόδε τὸ σύγγραμμα, Σερτώριος: ὃν Φιλίππου μὲν ἄν 

τις ἀποφαίνοιτο σωφρονέστερον περὶ τὰς γυναῖκας, Ἄντι- 

γόνου δὲ πιστότερον περὶ φίλους, "Avvífov δ᾽ ἡμερώτερον 

ὁ πρὸς πολεμίους, λειπόμενον δὲ συνέσει μὲν οὐδενὸς 

10 τούτων, τύχῃ δὲ πάντων: fj πολὺ τῶν ἐμφανῶν πολεμίων 

χαλεπωτέρᾳ περὶ πάντα χρησάμενος, ἐπανίσωσεν ἑαυτὸν 

ἐμπειρίᾳ μὲν τῇ Μετέλλου, τόλμῃ δὲ τῇ Πομπηΐου, τύχῃ 1ὅ 

δὲ τῇ Σύλλα, δυνάμει δὲ τῇ “Ρωμαίων φυγὰς καὶ βαρβάρωνϑ9 s 

ἔπηλυς ἄρχων ἀντιταξάμενος. 

1 Τούτῳ δὴ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων τὸν Καρδιανὸν 

ὁμοιοῦμεν Eouevij ἀμφότεροι γὰρ ἀρχικοὶ καὶ σὺν δόλῳ 

πολεμικοί, καὶ τῆς μὲν αὑτῶν ἀποξενωθϑέντες, ἡγησάμενοι so 

δ᾽ ἀλλοδαπῶν, τύχῃ δὲ χρησάμενοι βιαίῳ καὶ ἀδίκῳ 

1? περὶ τὴν τελευτήν᾽ ἐπιβουλευϑέντες γὰρ ἀμφότεροι, μεϑ᾽ 

ὧν τοὺς πολεμίους ἐνίκων, ὑπὸ τούτων ἀνῃρέϑησαν. 

2. Κοίΐντῳ Σερτωρίῳ γένος ἦν οὖκ ἀσημότατον ἐν 

πόλει Νουρσίᾳ τῆς Σαβίνων" τραφεὶς δὲ κοσμίως ὑπὸ s; 

μητρὶ χήρᾳ πατρὸς ὀρφανός, ὑπερφυῶς δοκεῖ φιλομήτωρ 

94 c. 2 Sall. hist. 1, 88 Maur. Cic. Brut. 180 

2 δυοῖν hic A 6 πλείστω Q 8 καὶ add. Rei. 10 τὰς 
del. Zie. 11 περὶ] πρὸς Rei. 18 πολλοὶ P 14 πάντων L!P! 
16 7j] τοῦθ  19Eóuévm Cor.al ^ 24 Κοΐντῳ] καίτοι P οὐκ del. 
Leopold ἄσημον Ri. o? τῶν ἀσημοτάτων Zie. 26 Νουρσίᾳ Xy.: 
νούσσοις AK νόσσοις P νούσοις Q. τῆς] τῆ Q 
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γενέσϑαι" ὄνομα τῆς μητρὸς 'Poiav λέγουσιν. ἤσκητο 
μὲν οὖν καὶ περὶ δίκας ἱκανῶς, καί τινα καὶ δύναμιν ἐν 

τῇ πόλει μειράκιον ἢν ἀπὸ τοῦ λέγειν ἔσχεν" αἱ δὲ περὶ 569 

τὰ στρατιωτικὰ λαμπρότητες αὐτοῦ καὶ κατορϑώσεις 

ἐνταῦϑα τὴν φιλοτιμίαν μετέστησαν. 

ὃ. Πρῶτον μὲν οὖν Κίμβρων καὶ Τευτόνων ἐμβεβληκότων a. 105 

eic Γαλατίαν στρατευόμενος ὑπὸ Καιπίωνι, κακῶς ἀγωνι- 

σαμένων τῶν “Ῥωμαίων, καὶ τροπῆς γενομένης, àzo- 

βεβληκὼς τὸν ἵππον καὶ κατατετρωμένος τὸ σῶμα, τὸν 

Ῥοδανὸν διεπέρασεν, αὐτῷ τε τῷ ϑώρακι καὶ ϑυρεῷ 

πρὸς ἐναντίον ῥεῦμα πολὺ νηχόμενος" οὕτω τὸ σῶμα 

ὁωμαλέον ἦν αὐτῷ καὶ διάπονον τῇ ἀσκήσει. δεύτερον s α. 102 

δὲ τῶν αὐτῶν ἐπερχομένων μυριάσι πολλαῖς καὶ δειναῖς 

ἀπειλαῖς, ὥστε καὶ τὸ μένειν ἄνδρα “Ῥωμαῖον à» τάξει 
τότε καὶ πείϑεσϑαι τῷ στρατηγῷ μέγ᾽ ἔργον εἶναι, Ὁ 

Μάριος μὲν ἡγεῖτο, Σερτώριος δὲ κατασκοπὴν ὑπέστη 

τῶν πολεμίων. ἐσϑῆτι δὲ Κελτικῇ σκευασάμενος, καὶ 3 

τὰ κοιγνότατα τῆς διαλέκτου πρὸς ἔντευξιν ἐπὶ καιροῦ 

παραλαβών, ἀναμείγνυται τοῖς βαρβάροις" καὶ τὰ μὲν 

"0 ἰδὼν τὰ δ᾽ ἀκοῇ πυϑόμενος τῶν ἐπειγόντων, ἐπανῆλϑε 

ϑοϑπρὸς Μάριον. τότε μὲν οὖν ἀριστείων ἔτυχεν" à» δὲ τῇ « 

λοιπῇ στρατείᾳ πολλὰ καὶ συνέσεως ἔργα καὶ τόλμης 

ἀποδειξάμενος, εἷς ὄνομα καὶ πίστιν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ 

προήχϑη. 

e 

1 e 

1 οι 

ὃ cf. Sall. hist. 1, 87 M. 6 c. 3, 1 Amm. Marc. 24, 6, 7. Val. 
Max. Nepot. 21, 3 

1 ῥαίαν L*: ῥᾶον L!: δέαν mg. 1,5 et cet., cf. W. Schulze, lat. 
Eigennamen 217 — 30» Καὶ 6 é£w(efAnxórov Q — *? Καιπίωνι 
Xy.: σκηπίωνι vel σκιπίωνν — 8 ῥωμαϊκῶν L' [10 vs aut del. 
aut lac. post νηχόμενος stat. Zie. 16 πείϑεσϑαι Κ: τὸ πείϑεσϑαι 
(τῶ m.L') 88 ἐπιδειξάμενος C et 8. s. B 

26 * 
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494 Μετὰ δὲ τὸν Κίμβρων καὶ Tevróvow πόλεμον ἐκπεμφϑεὶς 
ο ὑπὸ Δειδίῳ στρατηγῷ χιλίαρχος ἐπ᾽ ᾿Ιβηρίας, ἔν τῇ 

e πόλει Κάστλωνι παρεχείμαζε τῆς Κελτιβήρων. ἐπεὶ δὲ 

τῶν στρατιωτῶν ἐν ἀφϑόνοις ὑβριζόντων καὶ τὰ πολλὰ 

μεϑυόντων, καταφρονήσαντες οἱ βάρβαροι μετεπέμψαντο 

γυκτὸς ἐπικουρίαν παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων lovownrów, 

καὶ xaT οἴκίας ἐπιόντες ἔκτεινον αὐτούς, ὑπεκδὺς ὃ 

Σερτώριος μετ᾽ ὀλίγων, καὶ τοὺς ἐκπίπτοντας συναγαγών, 

τ κύκλῳ τὴν πόλιν περιῆλϑε" καὶ καϑ᾿ ἃς oí βάρβαροι 

πύλας ἔλαϑον παρεισπεσόντες, ἀνεῳγμένας εὑρών, οὐ 

ταὐτὸν ἐκείνοις ἔπαϑεν, ἀλλὰ φρουρὰς ἐπιστήσας, καὶ 

καταλαβὼν πανταχόϑεν τὴν πόλιν, ἔκτεινε τοὺς ἐν ἡλικίᾳ 

ἀ8 πάντας. ὡς δ᾽ ἀνῃρέϑησαν, ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας 

[πάντας] τὰ μὲν αὑτῶν ὅπλα καὶ τὴν ἐσϑῆτα καταϑέσθϑαι, 

τοῖς δὲ τῶν βαρβάρων ἐνσκευασαμένους ἕπεσϑαι πρὸς 

τὴν πόλιν ἐκείνην, ἐξ ἧς ἀπεστάλησαν oi νύκτωρ ἐπισπε- 

9 σόντες αὐτοῖς. ψευσάμενος δὲ τῇ τῶν ὅπλων ὄψει τοὺς 

βαρβάρους, τάς τε πύλας ἀνεῳγμένας εὗρε, καὶ πλῆϑος 

ἀνϑρώπων ἔλαβεν οἰομένων ἀπαντᾶν εὖ πεπραχόσι φί- 

10 λοις καὶ πολίταις. διὸ πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τῶν “Ρωμαίων 
ἐσφάττοντο περὶ τὰς πύλας, οἱ δὲ λοιποὶ παραδόντες 

ἑαυτοὺς ἐπράϑησαν. 

4, Ἔχ τούτου Σερτώριος ἐν τῇ ᾿Ιβηρίᾳ διεβοήϑη, 

e καὶ ὅτε πρῶτον ἐπανῆκεν εἰς Ρώμην, ταμίας ἀποδείκνυ- 

αϑ1905ται τῆς περὶ Πάδον Γαλατίας àv δέοντι. τοῦ γὰρ Μαρ- 

1 Sall. hist. 1, 88 M. App. Ib. 99, 100; Plin. n. h. 22, 12 huc re- 
fert Schulten 31 26 c. 4, 2—85 Sall. hist, 1, 88 M. 

8 Κάτλωνι Q (Καστλῶνι Sint.) 6 Γουρισηνῶν Zie.: yvoucowóv 
AKQ γουρισυνῶν P. γυρισηνῶν € ᾿ῬΘρισίων Sol. Ἰῶριτανῶν Sint. cl. 
Steph. Byz. s. νυ. ἰϑρισία; cf. Schulten 31, 173 1 περιϊόντες Li. recte 
ut vid. 14 πάντας del, Sint. 15 σκευασαμένους Q, 19 ἔλαβεν E iria 
Rei. 98 ἔν (vs) Zie. cf.p.379,1  ?4'Póunv] τὴν πόλιν 8 ἐν 
δέοντι] *in tempore recte interpr. Cruser., errat Schulten 31, 176 

5 μι 
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σικοῦ πολέμου συνισταμένου, στρατιώτας τε προστα- 

χϑὲν αὐτῷ καταλέγειν καὶ ὅπλα ποιεῖσϑαι, σπουδὴν καὶ 

τάχος προσϑεὶς τῷ ἔργῳ, παρὰ τὴν τῶν ἄλλων νέων 

βραδυτῆτα καὶ μαλακίαν ἀνδρὸς ἐμπράκτως βιωσομένου 
ὅ δόξαν ἔσχεν. οὐ μὴν ὑφήκατο τῆς στρατιωτικῆς τόλ- S 

ds * une eic ἀξίωμα προεληλυϑὼς ἡγεμόνος, ἀλλὰ xai χειρὸς 

ἀποδεικνύμενος ἔργα ϑαυμαστά, καὶ τὸ σῶμα τοῖς ἀγῶ- 

σιν ἀφειδῶς ἐπιδιδούς, τῶν ὄψεων ἀπέβαλε τὴν ἑτέραν᾽ 

ἑἐκκοπεῖσαν. ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ καλλωπιζόμενος | ἀεὶ] διε- 4 

10 τέλει" τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους οὐκ ἀεὶ τὰ μαρτύρια τῶν 

ἀριστειῶν περιφέρειν, ἀλλὰ καὶ ἀποτίϑεσϑαι, στρεπτὰ 

καὶ δόρατα καὶ στεφάνους, αὑτῷ δὲ τῆς ἀνδραγαϑίας 

παραμένειν τὰ γνωρίσματα, τοὺς αὐτοὺς ἔχοντι τῆς ἀρε- 

τῆς ἅμα καὶ τῆς συμφορᾶς ϑεατάς. ἀπέδωκε δὲ καὶ 

15 ὁ δῆμος αὐτῷ τιμὴν πρέπουσαν. εἰσελϑόντα γὰρ εἰς ϑέα- 

τρον ἐδέξατό τε κρότῳ καὶ κατευφήμησεν, ὧν οὐδὲ 

τοῖς πάνυ προήκουσιν ἡλικίᾳ τε καὶ δόξῃ τυχεῖν ἦν ὁᾷ- 

διον. 

"^ 

σι 

Δημαρχίαν μέντοι μετιών, Σύλλα καταστασιάσαντος 6 α. 869 

0 αὐτόν, ἐξέπεσε᾽ διὸ καὶ δοκεῖ γενέσϑαι μισοσύλλας. 910 

. ἐπεὶ δὲ Μάριος μὲν ὑπὸ Σύλλα κρατηϑεὶς ἔφευγε, Σύλ- 1 α. 81 

λας δὲ Μιϑριδάτῃ πολεμήσων ἀπῆρε, τῶν δ᾽ ὑπάτων 

"Oxráfic μὲν ἐπὶ τῆς Σύλλα προαιρέσεως ἔμενε, Kív- 

vac δὲ νεωτερίζων ὑποφερομένην ἀνεκαλεῖτο τὴν Ma- 

Ὁ ρίου στάσιν, τούτῳ προσένειμεν αὑτὸν ὃ Σερτώριος, 

14 c. 4, 5 Sall. hist. 1, 89 M. 

1 τε del Zie. προσταχϑὲν K: προσταχϑέντας € προσαχϑέν- 
τας LPQ προσαχϑὲν V" 6 ὑφήκετο: corr. Steph. ὃ προ- 
ελϑὼν PC 7 ἐπιδεικνύμενος: corr. Herw. τὸ om. Q 9 καὶ 
om.P edel Zie. 11 ἀριστείων AKP τρεπτὰρ 18 ἔχοντα Q 
16 τιμὴν {τὴν Zie. 106 ἐδέξατο L!: ἐδέξαντο K ἐξεδέξατο PQL* 
ἐξεδέξαντο B Steph. κατευφήμησαν: corr. Mu. κατευφήμισαν C 
Sol. 17 προσήκουσιν L!P!Q 25 τοῦτο Q 
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a.87 ἄλλως τε καὶ τὸν ᾿Οχτάβιον ὁρῶν αὐτὸν μὲν ἀμβλύτε- | 

soo» ὄντα, τοῖς δὲ Μαρίου φίλοις ἀπιστοῦντα. γενομέ- | 

γης δὲ Toig ὑπάτοις ἔν ἀγορᾷ μάχης μεγάλης, 'Oxváfioc 

μὲν ἐκράτησε, Κίννας δὲ καὶ Σερτώριος οὐ πολλῷ τῶν 
9 μυρίων ἐλάττους ἀποβαλόντες ἔφυγον" καὶ τῶν περὶ 5  . 

b τὴν ̓ Ιταλίαν ἔτι διεσπαρμένων στρατοπέδων προσαγ (αγ)ό- 

μενοι τὰ πλεῖστα πειϑοῖ, ταχὺ κατέστησαν ἀξιόμαχοι 

τοῖς περὶ τὸν ᾿Οκτάβιον. 

9. Μαρίου δὲ καταπλεύσαντος ἔκ Διβύης, καὶ τῷ 

Κίννᾳ προστιϑέντος ἑαυτὸν ὡς ἰδιώτην ὑπάτῳ, Toig: 

μὲν ἄλλοις ἐδόκει δέχεσϑαι, Σεοτώριος δ᾽ ἀπηγόρευεν, 

εἴτε τὸν Κίνναν ἧττον οἰόμενος ἑαυτῷ προσέξειν, ἀν- 

δρὸς ἡγεμονικωτέρου παρόντος, εἴτε τὴν βαρύτητα τοῦϑ928 

Μαρίου δεδοικώς, μὴ πάντα τὰ πράγματα συγχέῃ, ϑυμῷ 

μέτρον οὐκ ἔχοντι πέρα δίκης ἐν τῷ κρατεῖν προερχόμε- 15 

? voc. ἔλεγεν οὖν μικρὸν εἶναι τὸ ὑπολειπόμενον ἔργον 

e αὐτοῖς ἤδη κρατοῦσι, δεξαμένων δὲ τὸν Μάριον, τὸ σύμ- 

παν οἴσεσϑαι τῆς δόξης ἐκεῖνον καὶ τῆς δυνάμεως, χαλε- 

8 πὸν ὄντα πρὸς κοινωνίαν ἀρχῆς καὶ ἄπιστον. εἰπόντος 

δὲ τοῦ Κίννα, ταῦτα μὲν ὀρϑῶς ὑπολογίζεσϑαι τὸν 20 

Σερτώριον, αἰδεῖσϑαι δὲ καὶ διαπορεῖν ὅπως ἀπώσεται 

τὸν Μάριον, αὐτὸς ἐπὶ κοινωνίᾳ πραγμάτων κεκληκώς, 

4 ὑπολαβὼν ὁ Σερτώριος εἶπεν: ,,0AÀ ἐγὼ μὲν αὐτὸν 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Μάριον ἥκειν νομίζων εἰς ᾿Ιταλίαν, τὸ συμ- 

9 c. ὅ Plut. Mar. c. 41, 8---44 et ibi 1.1, 

1 ὀκταβίου $1)» P μὲν αὐτὸν A 2. $ γενομένοις Τ Ὁ 
4.5 ἐλάττους τῶν μυρίων: transpos. Benseler ὅ καίτοι τῶν Br. 
6.7 προσαγόμενον: corr. Sch. 10 ἑαυτὸν om. P ἰδιώτης P 
11 ἀπηγόρευσεν ΚΘ 16. 16 προσερχόμενος : corr. Mu., qui et 
προσχρώμενος 16 ἀπολειπόμενον: corr. Cor. ἔργον ante εἶναι 
pon. 8 18 οἴεσθαι L!Q 39 κοινωνίαν Q 98 uiv om. P, 
αὐτὸν om. Q 
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φέρον ἐσκόπουν, coi δὲ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ βουλεύεσθαι a 81 

καλῶς εἶχεν ἥκοντος ὃν αὐτὸς ἐλϑεῖν ἠξίωσας, ἀλλὰ 

χρῆσϑαι καὶ δέχεσϑαι, τῆς πίστεως μηδενὶ λογισμῷ χώ- 

ραν διδούσης.“ οὕτως μεταπέμπεται τὸν Μάριον Kí»-5 

5 γας" καὶ τριχῇ τῆς δυνάμεως διανεμηϑείσης, ἦρχον οἱ ἃ 

τρεῖς. διαπολεμηϑέντος δὲ τοῦ πολέμου, καὶ τῶν περὶ 

τὸν Κίνναν καὶ Μάριον ἐμφορουμένων ὕβοεώς τε καὶ 

πικρίας ἁπάσης, ὥστε χρυσὸν ἀποδεῖξαι “Ῥωμαίοις τὰ 

τοῦ πολέμου κακά, Σερτώριος λέγεται μόνος οὔτ᾽ ἀπο- 

10 κτεῖναί τινα πρὸς ὀργὴν οὔτ᾽ ἐνυβοίσαι κρατῶν, ἀλλὰ 

καὶ τῷ Μαρίῳ δυσχεραίνειν, καὶ τὸν Κίνναν ἐντυγχά- 

vov ἰδίᾳ καὶ δεόμενος μετριώτερον ποιεῖν. τέλος δὲ 

τῶν δούλων, oüc Μάριος συμμάχους μὲν ἐν τῷ πολέμῳ, 
δορυφόρους δὲ τῆς τυραννίδος ἔχων, ἰσχυροὺς καὶ πλου- 

15 σίους ἐποίησε, τὰ μὲν ἐκείνου διδόντος καὶ κελεύοντος, 

τὰ δὲ καὶ ἰδίᾳ παρανομούντων εἰς τοὺς δεσπότας, σφατ- e 

τόντων μὲν αὐτούς, ταῖς δὲ δεσποίναις πλησιαζόντων, 

καὶ βιαζομένων τοὺς παῖδας, οὐκ ἀνασχετὰ ποιούμενος 

0 Σερτώριος, ἅπαντας ὃν ταὐτῷ στρατοπεδεύοντας κατη- 

30 κόντισεν, οὖκ ἐλάττους τετρακισχιλίων ὄντας. 

938 6, ᾿Επεὶ δὲ Μάριος μὲν ἐτελεύτησε; καὶ Κίννας ἀνῃρέϑη α.86--83 

μικρὸν ὕστερον, ὃ δὲ νεανίας Μάριος ἄκοντος αὐτοῦ 

παρὰ τοὺς νόμους ὑπατείαν ἔλαβε, Κάρβωνες δὲ καὶ 

Νωρβανοὶ καὶ Σκιπίωνες ἐπιόντι Σύλλᾳ κακῶς ἐπολέμουν, 

:s καὶ τὰ μὲν ἀνανδρίᾳ καὶ μαλακίᾳ τῶν στρατηγῶν 3 

ἐφϑείρετο, τὰ δ᾽ οἱ προδιδόντες ἀπώλλυσαν, ἔργον 

“2 

9 Sall. hist. 1, 90 M. $1 c, 6, 1—3 Plut. Mar. 45, 46, Sulla 
21. 28 et ibi 1.1. 

13 μάρ. μὲν συμμ. ἐν v. x. P μάρ. μὲν ἐν v. x. συμμ. C 
14. 16 πλουσίους (Am.) ὕοτ.: πολλοὺς 16 καὶ οἴῃ. Ρ ἰδίᾳ Latte: βίᾳ 
32 δὲ om. L! 94 σκηπίωνες L'Q et postea 86 ἐφϑείροντο Q 
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ἔδ᾽ οὐδὲν ἦν αὐτοῦ παρόντος τοῖς πράγμασι μοχϑηρῶς 

ὑποφερομένοις διὰ τὸ. χεῖρον φρονεῖν τοὺς μᾶλλον δυνα- 

s μένους, τέλος δὲ Σύλλας Σκιπίωνι παραστρατοπεδεύσας. 

καὶ φιλοφρονούμενος, ὡς εἰρήνης ἐσομένης, διέφϑειρε 

τὸ στράτευμα, καὶ ταῦτα προλέγων Σκιπίωνι καὶ διδάσκων | 5 

4 Σερτώριος οὖκ ἔπειϑε, παντάπασιν ἀπογνοὺς τὴν πόλιν, 

4.83/2 ὥρμησεν εἰς ᾿Ιβηρίαν, ὡς, εἰ φϑάσει τὴν ἐκεῖ κρατυ- 

γάμενος ἀρχήν, καταφυγὴ τοῖς πταίουσιν ἔνταῦϑα τῶν 

5715 φίλων ἐσόμενος. χειμῶσι δὲ χαλεποῖς χρησάμενος ἔν 
χωρίοις ὀρεινοῖς, ὑπὸ βαρβάρων ἐπράττετο τέλη καὶ 

e μισϑοὺς τοῦ παρελϑεῖν τὴν ὁδόν. ἀγανακτούντων δὲ τῶν 

σὺν αὐτῷ xci δεινολογουμένων, εἰ “Ῥωμαίων ἀνϑύπατος. 

τέλη καταβαλεῖ βαρβάροις ὀλέϑοοις, μικρὰ φροντίσας τοῦ 

δοκοῦντος αἰσχροῦ, καὶ καιρὸν ὠὦνεῖσϑαι φήσας, οὗ σπανιώ- 

τερον οὐδὲν ἀνδρὶ μεγάλων ἐφιεμένῳ, τοὺς μὲν βαρβάρους 

ἐϑεράπευσε χρήμασι, τὴν δ᾽ "Ifuoíav ἐπειχϑεὶς κατέσχε. 

παραλαβὼν δ᾽ ἔϑνη, πλήϑεσι μὲν καὶ ἡλικίαις ἀκμάζοντα, 

πλεονεξίᾳ δὲ καὶ ὕβρει τῶν πεμπομένων ἑκάστοτε 

στρατηγῶν πρὸς ὅλην κακῶς διακείμενα τὴν ἡγεμονίαν, 

Ὁ ἀνελάμβανεν ὁμιλίᾳ τε τοὺς δυνατοὺς καὶ φόρων ἀνέσει so 

τοὺς πολλούς. μάλιστα δὲ τῶν ἐπισταϑμιῶν ἀπαλλάξας 

ἠγαπήϑη" τοὺς γὰρ στρατιώτας ἠνάγκαζεν àv τοῖς προα- 

στίοις χειμάδια πήγνυσθαι, πρῶτος αὐτὸς οὕτω κατα- 

σκηνῶν. οὐ μὴν ἐπὶ τῇ τῶν βαρβάρων εὐνοίᾳ τὸ πᾶν 

ἐποιήσατο, Ρωμαίων δὲ τῶν αὐτόϑι μετοικούντων τοὺς ss 

&y ἡλικίᾳ καϑοπλίσας, μηχανάς τε παντοδαπὰς καὶ vav-948 

μι 

-— 5. 

-1 

oo 

7 App. b. c. 1, 392. 505. 506 20 Sall. hist. 1, 93. 94 M. 

ὁ ἔπεισε Sch. 1 φῳϑάσοι Q. 18 καταβάλη L'K καταβάλλει L*, 
sed mg. εἴ 16 οὐδὲν om. P 16 ἐϑεράπευε P ἔσχεν corr. 
in παρέσχεν P 17 πλήϑεσι Zie.: πλήϑει ἡλικίαις Benseler: 
ἡλικία 20 dufavsv Q 91 ἐπισταϑμίων PQ 922 προαστείοις: 
corr. Zie. 98. οὕτως LPQ 25 δὲ om, PQ κατοικούντων Sch. 
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πηγίας τριήρων ὑποβαλόμενος, διὰ χειρὸς εἶχε τὰς πό- a.e2 

λεις, ἥμερος μὲν ὧν ἐν ταῖς εἰρηνικαῖς χρείαις, φοβε- 

ρὸς δὲ τῇ παρασκευῇ [κατὰ] τῶν πολεμικῶν φαινόμενος. 

7. Ὡς δὲ Σύλλαν μὲν ἐπυνθάνετο τῆς “Ρώμης κρατεῖν, 

5 ἔρρειν δὲ τὴν Μαρίου καὶ Κάρβωνος στάσιν, αὐτίκα c 

προσδοκῶν στρατιὰν διαπολεμήσουσαν αὐτῷ usÜ' ἣγε- 

μόνος ἀφίξεσϑαι, φράγνυται τὰ Πυρηναῖα ὄρη διὰ 

Διουίου Σαλινάτορος, ἑξακισχιλίους ὁπλίτας ἔχοντος. καὶ 3 a. 81 

μετ᾽ οὐ πολὺ Γάϊος Ἄννιος ἐχπεμφϑεὶς ὑπὸ Σύλλα, καὶ 

10 τὸν Λίουιον ἀπρόσμαχον ὁρῶν, ἔν ἀπόρῳ καϑῆστο 

παρὰ ταῖς ὑπωρείαις. Καλπουρνίου δέ τινος ἐπίκλησιν 

Aavagíov δολοφονήσαντος τὸν Aíoviov, καὶ τῶν στρα- 

τιωτῶν τὰ ἄκρα τῆς Πυρήνης ἐκλιπόντων, ὑπερβαλὼν 

Ἄγνιος ἐπήει χειρὶ μεγάλῃ, τοὺς ἐμποδὼν ἀἄνιστάς. Σερ- 4 

15 τώριος δ᾽ ox ὧν ἀξιόμαχος, μετὰ τρισχιλίων εἰς Καρχη- ἃ 

δόνα τὴν νέαν καταφυγών, κἀκεῖϑεν ἐπιβὰς τῶν νεῶν 

καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος, Διβύῃ κατὰ τὴν Μαυ- 

ρουσίαν προσέσχεν. ἀφυλάκτοις δὲ τοῖς στρατιώταις 5 

ὑδρευομένοις τῶν βαρβάρων ἐπιπεσόντων, συχνοὺς ἀπο- 

:0 βαλὼν αὖϑις eic ᾿Ιβηοίαν ἀπέπλει" καὶ ταύτης μὲν ἀπο- 

κρούεται, Κιλισσῶν δὲ λῃστρίδων αὐτῷ προσγενομένων, 

Πιυτυούσσῃ νήσῳ προσέβαλε, καὶ ἀπέβη τὴν παρ᾽ ᾿Αννίου 

φρουρὰν βιασάμενος. Ἄννιος δὲ μετ᾽ o0 πολὺ παρῆν ὁ 

e 

8 c. 7, 2. 3 Sall. hist, 1, 95—97 M. ?3 c. 7, 6. 7 Sall. hist. 
1, 98. 99 M. 

1 ὑποβαλόμενος K Steph.: ὑποβαλλόμενος χειρῶν Δ ὃ κατὰ 
del. Rei. πολεμικῶν APQ: πολεμίων K Steph. editt. ^ 8 αἷ- 
ρειν 4 6 προσδοκῶν) πολεμῶν L! στρατείαν L! Steph. 
7 πυριναῖα Q 8 Διουίου Holzapfel et Cichorius, Róm. Stud. 
256: ἰουλίου, item v. 10. 12 σαλινάτωρος L* 9 μετ] v L! 
10 καϑίστατο KQ — 11 ὑπωρίαις L! 13 πυρίνης L! ἐκχλειπόν- 
vov P ὑπερβάλλων L'PQ 21 προσγινομένων L'PQ 
39 πιτυούσηι: corr. Cor. (πητυούση νήσσω L!) 
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a.81 ναυσί τε πολλαῖς καὶ πεντακισχιλίοις ὁπλίταις" πρὸς ὃν 

ἐπεχείρησε μὲν διαναυμαχεῖν, καίπερ ἐλαφροῖς καὶ πρὸς 

τάχος, οὐ πρὸς ἀλκήν, πεποιημένοις σκάφεσι χρώμενος, 

e ζεφύρῳ δὲ λαμπρῷ τοῦ πελάγους ἀνισταμένου, καὶ τὰ 

πολλὰ τῶν τοῦ Σερτωρίου πλοίων ὑπὸ κουφότητος 5 

7 πλάγια ταῖς ῥαχίαις περιβάλλοντος, αὐτὸς ὀλίγαις ναυσί, 

τῆς μὲν ϑαλάσσης ὑπὸ τοῦ χειμῶνος εἰργόμενος, τῆς δὲ 

γῆς ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἡμέρας δέκα σαλεύων πρὸς 

ἐναντίον κῦμα καὶ κλύδωνα τραχύν, ἐπιπόνως διεκαρτέ- 958 

onctv. S. ἐνδόντος δὲ τοῦ πνεύματος, φερόμενος νήσοις 10 

τισὶν ἐναυλίζεται σποράσιν ἀνύδροις" κἀκεῖϑεν ἄρας 

καὶ διεκβαλὼν τὸν Τ αδειραῖον πορϑμόν, àv δεξιᾷ τοῖς 

f ἐκτὸς ἐπιβάλλει τῆς Ἰβηρίας, μικρὸν ὑπὲρ τῶν τοῦ Βαί- 

τιος ἐκβολῶν, ὃς sig τὴν ᾿Ατλαντικὴν ἐκφερόμενος ϑά- 

λατταν, ὄνομα τῇ περὶ αὐτὸν ᾿Ιβηρίᾳ παρέσχεν. 15 

? ἸἘνταῦϑα ναῦταί τινες ἐντυγχάνουσιν αὐτῷ, νέον &x τῶν. 

Αἀτλαντικῶν νήσων ἀναπεπλευκότες, oi δύο μέν εἶσι, 

λεπτῷ παντάπασι πορϑμῷ διαιρούμεναι, μυρίους δ᾽ 

ἀπέχουσι Λιβύης σταδίους, καὶ ὀνομάζονται Μακάρων. 
972 s ὄμβροις δὲ χρώμεναι μετρίοις σπανίως, τὰ δὲ πλεῖστα 30 

πνεύμασι μαλακοῖς καὶ δροσοβόλοις, οὐ μόνον ἀροῦν 

καὶ φυτεύειν παρέχουσιν ἀγαϑὴν καὶ πίονα χώραν, ἀλλὰ 

καὶ καρπὸν αὐτοφυῆ φέρουσιν, ἀποχρῶντα πλήϑει καὶ 

16 c. 8, 2—9, 1 Sall. hist. 1, 100—103 M. Flor. 2, 10, 2. Diod. 
5, 19. 20. z. ϑαυμ. ἀκουσμ. 84. cf. Plin. n. h. 6, 202—205 

6 πελάγια P 9. 10 διεκαρτέρησεν KP: διεκράτησεν AQ 
10 φερόμενος om. K 11 πρὸς σποράσιν α'ἃ. 12 τὸν] τῶν L' 
γαδειραίων L!P 16 c, 8, 2—9, 1 hab. Phot. 396sq. νέον om. 
Phot. νέων 1, νεῶν PQ 17 ἐκπεπλευκότες K 19 ἀπέχουσι 
Phot.: ἀπέχουσαι $20 σπανίους P δὲ om. Phot. 91 πνεύ- 
perc P καταπνεόμεναι ante οὐ add. B Photii, quod si verum, 
pod ante μαλακοῖς 292 ἔχουσιν Q . 28 φέρουσαν 
mp. 



ΣΈΡΤΩΡΙΟΣ 1, 6—9, 5 9385 

γλυκύτητι βόσκειν ἄνευ πόνων xoi πραγματείας σχο- a.81 

λάζοντα δῆμον. ἀὴρ δ᾽ ἄλυπος ὡρῶν τε κράσει καὶ με- « 

ταβολῆς μετριότητι κατέχει τὰς νήσους. oi μὲν γὰο 

ἐνθένδε τῆς γῆς ἀποπνέοντες ἔξω βορέαι καὶ ἀπηλιῶται 

ὅ διὰ μῆκος ἐκπεσόντες εἰς τόπον ἀχανῆ διασπείρονται καὶ 

προαπολείπουσι, πελάγιοι δὲ περιρρέοντες ἀργέσται 

καὶ ζέφυροι, βληχροοὺς μὲν ὑετοὺς καὶ σποράδας ἔκ ϑα- 

λάττης ἐπάγοντες, τὰ δὲ πολλὰ νοτεραῖς αἰϑρίαις ἔπι- b 

ψύχοντες, ἡσυχῇ τρέφουσιν: ὥστε μέχρι τῶν βαρβάρων 

10 διῖχϑαι πίστιν ἰσχυράν, αὐτόϑι τὸ ᾿Ηλύσιον εἶναι πεδίον 

καὶ τὴν τῶν εὐδαιμόνων οἴκησιν, ἣν Ὅμηρος ὕμνησε (Od.4, 

563 sqq.). | 
9. Ταῦϑ᾽ ὃ Σερτώριος ἀκούσας, ἔρωτα ϑαυμαστὸν 

ἔσχεν οἰκῆσαι τὰς νήσους καὶ ζῆν ἐν ἡσυχίᾳ, τυραννίδος 

15 ἀπαλλαγεὶς καὶ πολέμων ἀπαύστων. αἰσϑόμενοι δ᾽ oia 

Κίλικες, οὐϑὲν εἰρήνης δεόμενοι καὶ σχολῆς, ἀλλὰ πλού- 

του καὶ λαφύρων, sig Λιβύην ἀπέπλευσαν, Ἄσκαλιν 
ϑοϑτὸν ἴφϑα κατάξοντες ἐπὶ τὴν Μαυρουσίων βασιλείαν. 

o) μὴν ἀπέκαμεν ὃ Σερτώριος, ἀλλὰ. τοῖς πρὸς τὸν 36€ 

30 Ἄσκαλιν διαπολεμοῦσιν ἔγνω βοηϑεῖν, ὡς oi σὺν αὐτῷ 

καινήν τινα λαβόντες ἐλπίδων ἀρχὴν καὶ πράξεων ἕτέ- 

ocv ὑπόϑεσιν, μὴ διαλυϑεῖεν ὑπὸ τῆς ἀπορίας. ἀσμέ- 

γοις δὲ τοῖς Μαυρουσίοις ἀφικόμενος, εἴχετο (100) ἔργου, 

καὶ καταμαχεσάμενος τὸν Ἄσκαλιν ἐπολιόρκει. Σύλλα δὲ 

45. Π]ακκιανὸν ἐκπέμψαντος βοηϑῆσαι τοῖς περὶ vOv Ἄσκα- — | 

οι 

ru 

e 

3 μὲν om. Phot. 7 ἀβληχροὺς Q 8 vovsocig om. P  ci- 
ϑρίαις] διορίαις 1,7] — 9 τρέφουσιν] βρέχουσιν Emp. 10 διῆχϑαι 
Q Phot. 14 οἰκήσας L' οἰκίσαι Cor. 15 ἀπαύστων L'KQ 
Phot.: ἁπάντων PL? 19. 17 πλούτων Q 17 ἀπεπέρασαν P 

ἄσκαλιν P et € corr.:: ἀσκάλιον hic et v. 20 cet, sed infra 
ἄσκαλιν omnes 18 κατάξαντες PQ 231. 92 ἑτέρων] νεωτέρων 
Zie. 88 τοῦ add. Zie. ἔργων P 294—985 ἐπολιόρκει --- ἄσκαλιν 
om, L!, in mg. add, 1,3 26 πακκιανὸν ΚΘ: πακκιακὸν A 



386 ν᾽ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ. 

a.8$1Àw μετὰ δυνάμεως, συμβαλὼν ὃ Σερτώριος, τὸν μὲν 

Πακκιανὸν ἀπέκτεινε, τὴν δὲ στρατιὰν κρατήσας προσ- 

ηγάγετο, καὶ τὴν Τίγγιν, sig ἣν ὃ Ἄσκαλις συνέφυγε 

e μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ἐξεπολιόρκησεν. ἐνταῦϑα τὸν "Avratov 

ἃ οἱ Λίβυες ἱστοροῦσι κεῖσϑαι" καὶ τὸν τάφον αὐτοῦ 

Σερτώριος διέσκαψε, τοῖς βαρβάροις ἀπιστῶν διὰ μέγεϑος. 

τἐντυχὼν δὲ τῷ σώματι, πηχῶν ἑξήκοντα μῆκος ὥς 

φασι, κατεπλάγη, καὶ σφάγιον ἐντεμὼν συνέχωσε τὸ 

μνῆμα, καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ τιμήν τε καὶ φήμην συνηύξησε. 

8 Τιγγῖται δὲ μυϑολογοῦσιν ᾿Ανταίου τελευτήσαντος τὴν 

γυναῖκα Τίγγην Ἡρακλεῖ συνελϑεῖν, Σόφακα δ᾽ ἐξ 

αὐτῶν γενόμενον βασιλεῦσαι τῆς χώρας, καὶ πόλιν 

9 ἐπώνυμον τῆς μητρὸς ἀποδεῖξαι" Σόφακος δὲ παῖδα 

γενέσϑαι Διόδωρον, ᾧ πολλὰ τῶν Λιβυκῶν ἐϑνῶν ὑπήκου- 

10e σεν, Ἑλληνικὸν ἔχοντι στράτευμα τῶν αὐτόϑι κατῳκι- 

σμένων ὑφ᾽ Ἡρακλέους ᾿Ολβιανῶν καὶ Μυκηναίων. ἀλλὰ 

ταῦτα μὲν ἀνακείσϑω τῇ Ἰόβα (ΒῊ αὶ ΠῚ, 411) χάριτι, 

τοῦ πάντων ἱστορικωτάτου βασιλέων" ἐκείνου γὰρ ioro- 

ροῦσι τοὺς προγόνους Διοδώρου καὶ Σόφακος ἄπο- 

1 γόνους εἶναι. Σερτώριος δὲ πάντων ἐγκρατὴς γενό- 

μενος, τοὺς δεηϑέντας αὐτοῦ καὶ πιστεύσαντας o0x 

ἠδίκησεν, ἀλλὰ καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὴν ἀρ- 

χὴν ἀπέδωκεν αὐτοῖς, ὅσα καλῶς εἶχε δεξάμενος δι- 

δόντων. 

4 Strab. 17, 829. Mela 3, 106. Plin. n. h. 5, 2 (Lucan. 4, 5898qq.) 

παμηίαπον Ῥ; sed p. 386, 2 πακκιανὸν Q. πακκιακὸν AK πακκία- 
x0v P; cf. Crass. 32, 2, ubi eadem discrepantia in codd. 

1 βαλὼν Q συλλαβὼν C ἃᾷ καὶ τὴν δὲ L'Q Τίγγιν ΧΥ.: 
τιγέννην 1, τίγεννιν ΚΕ ἀετίγεννιν P. (quod ortum ex δὲ τίγεν- 
νιν) συνέφευγεᾳ, 7 τῷ del Rei. 8 πλάγιονᾳ 0 αὐτὸν Sch. 
ηὔξησεᾳ, 10 τιγεννῖται (vel -νίται): corr. Cor. Τιγγιτανοὶ Leopold 
11 τιγγίην K et ante ras. 1, τιγίηνᾳα. σώφακπα constanter € ἐξ 
αὐτῶν) inc. Z (— F*M"), cf. Ziegler, Überlieferungsgesch. 638qq. 

20 
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| 978 10." Evret0ev ὅποι χρὴ τραπέσϑαι βουλευόμενον ἐκάλουν a.80 

σι 

10 

Δυσιτανοὶ πρέσβεις πέμψαντες. ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ, πάντως 

μὲν ἄρχοντος ἀξίωμα μέγα καὶ ἐμπειρίαν ἔχοντος δεόμενοι 

πρὸς τὸν ἀπὸ Ῥωμαίων φόβον, ἐκείνῳ δὲ πιστεύοντες 

αὑτοὺς μόνῳ, [καὶ] πυνϑανόμενοι παρὰ τῶν συγγεγονότων 

τὸ ἦϑος αὐτοῦ. λέγεται γὰρ ὃ Σερτώριος οὔϑ᾽ ὕφ᾽ ἡδονῆς 

οὔϑ᾽ ὑπὸ δέους εὐάλωτος γενέσϑαι, φύσει τ᾽ ἀνέκπληκτος 

ὧν παρὰ τὰ δεινά, καὶ μέτριος εὐτυχίαν ἐνεγκεῖν, καὶ 

πρὸς μὲν εὐθυμαχίαν οὐδενὸς ἀτολμότερος τῶν καϑ' ἑαυτὸν 

ἡγεμόνων, ὅσα δὲ κλωπείας ἐν πολέμοις ἔργα καὶ πλεονε- 

"" δίας περὶ τόπους &yvpovc καὶ διαβάσεις τάχους δεομένας 

4 
e 

20 

5 , 1 “ 5 / r * A , 5 i] 

ἀπάτης ve καὶ ψευδῶν ἐν δέοντι, σοφιστὴς δεινότατος. ἕν δὲ 

ταῖς τιμαῖς τῶν ἀνδοαγαϑημάτων δαψιλὴς φαινόμενος, περὶ 

τὰς τιμωρίας ἐμετρίαζε τῶν ἁμαρτημάτων. καίτοι δοκεῖ 

περὶ τὸν ἔσχατον αὐτοῦ βίον ὠμότητος καὶ βαρυϑυμίας 

f 

3 

3 

4 918 

e 

τὸ περὶ τοὺς ὁμήρους πραχϑὲν ἔργον ἐπιδεῖξαι τὴν φύσιν. 

οὖκ οὖσαν ἥμερον, ἀλλ᾽ ἐπαμπεχομένην λογισμῷ διὰ τὴν 

ἀνάγκην. ἐμοὶ δ᾽ ἀρετὴν μὲν εἰλικρινῆ καὶ κατὰ λόγον 

συνεστῶσαν οὐκ ἄν ποτε δοκεῖ τύχη τις ἐκστῆσαι πρὸς 

τοὐναντίον: ἄλλως δὲ προαιρέσεις καὶ φύσεις χρηστὰς 

ὑπὸ συμφορῶν μεγάλων παρ᾽ ἀξίαν κακωϑείσας οὐκ 

1 ὅπη Q 2 ἡγεμόνι ὦ παντὸς PZC ἃ ἑλόντος L'PQZ 
4 ἀπὸ τῶν ΚῸ φόβον] πόλεμον Zie. δὲ om. 4 ὅ καὶ del. Cor. 
συγγενῶν in exar. in συγγενότων corr. L!, yo s. 8. m. 2 6 c. 10, 
.2—' hab. Phot. p. 397à γὰρ Z: δὲ cet. (om. Phot) 17 τ᾽ Phot.: 
à .8 àv om. Phot. (εἶναι vel ἦν Cor.) παρὰ περὶ ᾷ ἐνεγκ. εὖτ. 
Phot. 8.9 καὶ πρὸς μὲν om. Phot. pergens οὐδενὸς μέντοι οὐδὲ 
πρὸς εὐθυμ. ἀτοῖμ. αὑτὸνΖ 10 κλωπίας 1,1 κλοπείας QZ Phot. 

πολέμω L'. intellige ἔργα κλωπείας ... καὶ. πλεονεξίας... 
ἀπάτης τε καὶ ap. 11 ὀχυροὺς K Steph. Phot, 18.τὲ 0m. Ζ 
ψεύδους C 1ὅ τε καὶ βαρύτητος. Phot. 117 ἔρημον Sint. Ri.: 
ἀπεχομένην vel ἐπεχ. Phot. 18 μὲν om. ΡΖ 19 δοκεῖ P 
Phot. et ante corr. L: δοκῇ QZ et ex corr. 1, δοκεῖ ἡ Κ τις 
'om. K ἐκστῆναι 1,1 $31 παρ᾿] κατ α κακοϑήσας corr. ex 
κακοϑείσας m. 1 P κακοηϑείας Z 
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αιδουτἀδύματον τῷ δαίμονι συμμεταβαλεῖν τὸ ἦϑος. ὃ καὶ 
Σερτώριον οἶμαι παϑεῖν, ἤδη τῆς τύχης αὐτὸν ἐπιλεισού- 

σης, ἐκτραχυνόμενον ὑπὸ τῶν πραγμάτων γινομένων 

πονηρῶν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας. 

11. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε [γε] τῶν Λυσιτανῶν καλούντων, 5 

5 ἀπῆρεν ἐκ Λιβύης. καὶ τούτους (re) συνέταττεν εὐϑὺς 

αὐτοκράτωρ στρατηγὸς (γεγονώς, καὶ τὴν ἐγγὰς Ἰβηρίαν 

ὑπήκοον ἐποιεῖτο, τῶν πλείστων ἑκουσίως προστιϑεμέ- 

γων, μάλιστα μὲν διὰ τὸ πρᾷον αὐτοῦ καὶ δραστήριον" 

ἔστι δ᾽ ἃ καὶ σοφιστικῶς αὐτὸς εἰς ἀπάτην καὶ κήλησιν 10 

8 ἐμηχανᾶτο. καὶ πρῶτόν γε πάντων τὸ περὶ τὴν ἔλαφον.988 

ἦν δὲ τοιόνδε Σπανὸς ἀνὴρ δημότης τῶν ἐπὶ χώρας 

e βιούντων ἐλάφῳ νεοτόκῳ φευγούσῃ κυνηγέτας ἐπιτυχών, 

αὐτῆς μὲν ἀπελείφϑη, τὴν δὲ νεβρὸν ἐκπλαγεὶς τῇ και- 

γότητι τῆς χρόας, λευκὴ γὰρ ἦν πᾶσα, λαμβάνει διώξας. 

« κατὰ τύχην δὲ Σερτωρίου τοῖς τόποις ἐναυλισαμένου, 

καὶ πᾶν ὅ τις ἐξ ἄγρας ἢ γεωργίας ἥκοι κομίζων δῶρον 

ἀσμένως δεχομένου, καὶ φιλοφρόνως ἀμειβομένου τοὺς 

5 ϑεραπεύοντας, ἐγχειρίζει φέρων αὐτῷ τὴν νεβρόν. ὁ 

δὲ δεξάμενος, αὐτίκα μὲν ἥσϑη μετρίως, χρόνῳ δὲ ποιὴη- 30 

σάμενος τιϑασὸν οὕτω καὶ φιλάνϑρωπον, ὥστε καὶ κα- 

λοῦντος ἀκούειν, καὶ βαδίζοντί ποι παρακολουϑεῖν, ὄχλου 

ετε καὶ ϑορύβου παντὸς ἀνέχεσϑαι στρατιωτικοῦ, κατὰ 

μ 5 

5 Sall. hist. 1, 104 M. 11 c. 11, 38—8 App. b. c. 1, 514. Po- 
lyaen. 8, 22. Val. Max. 1, 2, 4. Plin. n. ἢ. 8, 117. Frontin. strat. 
1, 11, 13. Gell. 15, 22, 3—5; cf. c. 20 

2. 8 ὑπολιπούσης Z ἐπιλιπούσης € οὐ Photii A 8 γινόμενον πο- 
vnoóv:.corr. Cor. ὅ τότε ys τῶν KPQ τότε τῶν vel τό ys τῶν Z 
τόγε L! τότε γε L* γε del. Zie. 6 τε add. Zie. 7 γεγονώς 
add. Zie. 8, 9 προτυιϑεμένων APZ 12 τοιοῦτον K σπάνος: 
eorr. Cor. 'Iozevóg Latte 13 ἐλάφων PZ 14 νευρὸν Z 
16 ἐπαυλισαμένουᾳᾳ 17 ὕστις KPZ  xopi£ov ἥκοι K κομίξοι omisso 
ἥκοι Ο ἥκοι οΧ οἴκοι ΘΟΥΥ.1, 91 τυϑασσὸν QZ — 22 ὑπακούειν Cob. 



ΣΈΡΤΩΡΙΟΣ 10, 7—12, 3 389 

μικρὸν ἐξεϑείαζε φάσκων Ἀρτέμιδος δῶρον τὴν ἔλαφον d a. 80 

εἶναι, καὶ πολλὰ τῶν ἀδήλων ἐπεφήμιζεν αὐτῷ δηλοῦν, 

γινώσκων εὐάλωτον εἷς δεισιδαιμονίαν [εἶναι] φύσει τὸ 
βαρβαρικόν. ὃ δὲ καὶ προσετεχνᾶτο τοιάδε" γνοὺς γὰρ 1 

5 ἂν κρύφα τοὺς πολεμίους ἐμβεβληκότας ποι τῆς ὑπ᾽ αὖ- 

τὸν χώρας ἢ πόλιν ἀφιστάντας, προσεποιεῖτο τὴν ἔλαφον 

αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους διειλέχϑαι, κελεύουσαν ἐν ἕτοί- 

μῳ τὰς δυνάμεις ἔχειν. αὖϑις δὲ νίκην τινὰ τῶν éav- 

. τοῦ στρατηγῶν ἀκούσας, τὸν μὲν ἄγγελον ἔκρυπτε, τὴν 

10 δ᾽ ἔλαφον ἐστεφανωμένην ἐπ᾽ εὐαγγελίοις προῆγεν, εὖ- 

ϑυμεῖσϑαι παρακαλῶν καὶ τοῖς ϑεοῖς ϑύειν, ὧς ἀγαϑόν 

τι πευσομένους. 

12. Οὕτως δὲ χειροήϑεις ποιησάμενος αὐτούς, ἐχρῆτο e 

πρὸς ἅπαντα μετριωτέροις, οὐχ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀλλοδαποῦ 

15 λογισμῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑεοῦ στρατηγεῖσϑαι πειϑομένοις, 

ἅμα καὶ τῶν πραγμάτων ἐπιμαρτυρούντων τῷ παρὰ λό- 

γον τὴν δύναμιν αὐξάνεσϑαι. δισχιλίοις γὰρ ἕξακο- 5 

σίοις, otc ὠνόμαζε “Ρωμαίους, συμμείκτοις δ᾽ ἕπτακο- 

σίοις Λιβύων, eic Δυσιτανίαν αὐτῷ συνδιαβᾶσι, πελτα- 

90 στὰς τετρακισχιλίους “Μυσιτανῶν καὶ ἱππεῖς ἑπτακοσίους 

.. 81 προσλαβών, ἐπολέμει τέτταρσι Ρωμαίων στρατηγοῖς, ὑφ᾽ 

οἷς ἦσαν πεζῶν μὲν δώδεκα μυριάδες, ἱππεῖς δ᾽ ἑξακισ- 

χίλιοι, τοξόται δὲ καὶ σφενδονῆται δισχίλιοι, πόλεις δ᾽ 

ἀναρίϑμητοι τὸ πλῆϑος, αὐτὸς εἴκοσι τὰς πάσας àv ἀρχῇ 

5 χεκτημένος. ἀλλ᾽ ὅμως ἀσϑενὴς οὕτω καὶ μικρὸς ἀρξά- 

oo 
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17 Sall. hist. 1, 104—107 M. 

2 αὐτῷ δηλοῦν om. L'KQ 8 γινώσκων AKQ: ἔστι δὲ PZ, 
unde γινώσκων (óg» ἔστιν εὐάλ. Zie., nisi praestat yw. εὐάλωτον 
(ὃν) εἶναι hab. ΑΚ om. PQZ del. Zie. 4 ὁ δὲ] ὅϑεν Zie. 
καὶ om. Q 6. 6 ὑπ᾽ αὐτὸν] αὐτῶν Q 6 ἀμφιστάντας Rei, 
15 πειϑομένοις M^ (Anon.): πειϑομένους — ?1 στρατηγοῖς] desinit 
F*, cf. ad p.386, 11 98 πόλις L!P 



390 ^ ᾿ς HAOTTAPXOT 

"a 80p£voc, o0 μόνον ἐϑνῶν ἐκράτησε μεγάλων καὶ πόλεις 

εἷλε πολλάς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστρατήγων, Κότταν μὲν 

ἐν τῷ περὶ τὴν Μελλαρίαν πορϑμῷ κατεναυμάχησε, 

874 4 Φουφίδιον δὲ τὸν ἄρχοντα τῆς Βαιτικῆς περὶ τὸν Βαῖ- 

τιν ἐτρέψατο, δισχιλίους ἀποκτείνας Ρωμαίων, Δομίτιον 

δὲ Καλουῖνον ἀνθύπατον ὄντα τῆς ἑτέρας ᾿]βηοίας διὰ 

a. 79 τοῦ ταμίου καταγωνισάμενος, καὶ Oóo|áv tov, | ἄλλον] ἣγε- 

᾿ μόνα τῶν ὑπὸ Μετέλλου πεμφϑέντων, μετὰ δυνάμεως 

5 ἀνεῖλεν, αὐτόν τε τὸν Μέτελλον, ἄνδρα Ρωμαίων ἔν 

τοῖς τότε μέγιστον καὶ δοκιμώτατον, οὐκ ὀλίγοις σφάλ- 

μασι περιβαλών, eig τοσαύτην ἀπορίαν κατέστησεν, ὥστε 

Λεύκιον μὲν Μάλλιον ἐκ τῆς περὶ Ναρβῶνα Γαλατίας 

| ἐλϑεῖν αὐτῷ βοηϑόν, Πομπήϊον δὲ Μᾶγνον ἐκ “Ῥώμης 

e κατὰ τάχος ἀποσταλῆναι μετὰ δυνάμεως. οὐ γὰρ εἶχεν 

b.ó Μέτελλος ὅ τι χρήσαιτο, προσπολεμῶν ἀνδρὶ τολμητῇ, 

πάσης ἐξαναδυομένῳ φανερᾶς μάχης, πᾶσαν δὲ μετα- 

βαλλομένῳ μεταβολὴν εὐσταλείᾳ καὶ κουφότητι τῆς ᾿βη- 

τ ρικῆς στρατιᾶς, αὐτὸς ὁπλιτικῶν καὶ νομίμων ἀσκητὴς 

γεγονὼς ἀγώνων, καὶ στρατηγὸς ἐμβροιϑοῦς καὶ μονίμου 

φάλαγγος, ὥσασϑαι μὲν εἰς χεῖρας ἐλϑόντας πολεμίους 

καὶ καταβαλεῖν ἄριστα γεγυμνασμένης, ὀρειβατεῖν δὲ 

4 Sall. hist. 1, 108. 109 M. 6—9 Sall. hist. 1, 111 M. Liv. 
per. 90. Flor. 2, 10, 6, 7. Oros. 5, 23, 2—4 Eutrop. 6, 1; cf. Cic. 
de fin. 2, 63 9 c. 12, 5—13, 1 Plut. Pomp. 17, 2. 18, 2. Sall. 
hist. 2, 70 M. Val. Max. 9, 1, 6 yen 

1 μόνων L 4 Φουφίδιον Ruhnken: που" φίδιον ἔὅ Óo- 
μήτιον L' δομέτιον KL* 6 Καλουῖνον Sint.' app.: καλούσιον 
PQM* χλούσιον K Steph. καὶ λούσιον Α Λεύκιον Àm. Xy. Sint.* 
Καλουίσιον Rei. Sint.! text. 7 xcl del. Sch. θΘώριον Zie. cl.' 
Flor. et Cic: ϑωράνιον eodd, (ϑράνιον K Steph.) ἄλλον del. Zie. 
8 μετὰ δυνάμεως coniungebant cum. πεμῳφϑέντων 9 ῥωμαίων 
M^: ῥωμαῖον 1? Μάλλιον Sol: “λόλλιον vel λόλιον codd. 
16 μάχης] τύχης K 11 εὐσταλία A 18 πολιτικῶν PCM ózo- 
λιτικῶν L μονίμων Mu. Anon.; cf. Pomp. 17, 2 19 μονίμου] 
στασίμου Zie. cl. Pomp. 21 ὀριβατεῖν L'KP " 
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ΣΕΡΤΩΡΙΟΣ 12, 3—18, 6 391 

καὶ συνηρτῆσϑαι διώξεσι καὶ φυγαῖς ἀπαύστοις ἀνϑρώ- 

πων ὑπηνεμίων καὶ λιμὸν ἀνέχεσϑαι καὶ δίαιταν ἄπυ- 

ρον καὶ ἄσκηνον ὥσπερ ἐκεῖνοι μὴ δυναμένης. 

18. Ἔτι δ᾽ αὐτὸς μὲν ἤδη πρεσβύτερος ἦν, καί τι 

καὶ πρὸς ἀνειμένην ἤδη καὶ τρυφερὰν δίαιταν ἔκ πολ- 

1008 λῶν ἀγώνων καὶ μεγάλων ἐνδεδωκώς, τῷ δὲ Σερτωρίῳ 

( 

10 

15 

25 

συνειστήκει πνεύματος ἀκμαίου γέμοντι xoi κατεσκευα- 

σμένον ἔχοντι ϑαυμασίως τὸ σῶμα δώμῃ καὶ τάχει καὶ 

λιτότητι. μέϑης μὲν γὰρ οὐδὲ ῥδᾳϑυμῶν ἥπτετο, πό- 

γους δὲ μεγάλους καὶ μακρὰς ὁδοιπορίας καὶ συνεχεῖς 

ἀγρυπνίας ὀλίγοις εἴϑιστο καὶ φαύλοις ἀρκούμενος σι- 

τίοις διαφέρειν: πλάνοις δὲ χρώμενος ἀεὶ καὶ κυνηγε- 

σίοις ὁπότε σχολάζοι, πάσης διεκδύσεως φεύγοντι καὶ 

διώκοντι κυκλώσεως ἀβάτων τε καὶ βασίμων τόπων ἐμ- 

πειρίαν προσειλήφει. διὸ τῷ μὲν εἰργομένῳ μάχης ὅσα 

γικώμενοι πάσχουσιν ἄνϑρωποι βλάπτεσθαι συνέβαι- 

γεν, ὁ δὲ τῷ φεύγειν εἶχε τὰ τῶν διωκόντων. καὶ γὰρ 

ὑδρείας ἀπέκοπτε, καὶ σιτολογίας εἶργε, καὶ προϊόντι μὲν 

ἐκποδὼν ἦν, ἐκίνει δ᾽ ἱδρυνϑέντα, πολιορκοῦντι δ᾽ 

ἄλλους ἐπιφαινόμενος, ἀντεπολιόρκει ταῖς τῶν ἀναγ- 

καίων ἀπορίαις, ὥστε τοὺς στρατιώτας ἀπαγορεύειν, 

καὶ τοῦ Σερτωρίου μονομαχῆσαι προκαλουμένου τὸν 

Μέτελλον, βοᾶν καὶ κελεύειν μάχεσϑαι στρατηγὸν στρα- 

τηγῷ καὶ 'Poucío “Ρωμαῖον, ἀναδυόμενον δὲ χλευάζειν. 

0. δὲ τούτων μὲν εὖ ποιῶν κατεγέλα στρατηγοῦ γὰρ 

ὡς ἔφη Θεόφραστος (fg. 140 Wimmer) δεῖ ϑάνατον 

φῦ cf. Plut. Sulla 42, 4 

1 συνειϑίσϑαι Rei. 2. 8 ἄπυρον] ἄπορον L! ἄσπορον K 
4 χαί τοι καὶ M^ 9 μὲν om. 8 11 ἀγρυπνίαις PM» 
14 κυκχκλήσεως PM^ 19 ἐκποδὼν ΚΟ: ἐν ποδῶν L ἐμποδὼν cet. 
ἴδουϑέντα PQ 24 ῥωμαῖον ῥωμαίῳ: transpos. Zie. 

BT Plut. vit. II, 13 [1689] 91 
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3929 " ILIAOTTAPXOT 

e ἀποϑνήσκειν τὸν στρατηγόν, οὐ πελταστοῦ τοῦ τυχόντος" 

a.79/8 1 ὁρῶν δὲ τοὺς αγγοβρίγας οὐ μικρὰ τῷ Σερτωρίῳ συλλαμ- 

βανομένους, δίψῃ δ᾽ ὄντας εὐαλώτους (ἕν γὰρ ἦν αὐτοῖς 

φρέαρ ἐν τῇ πόλει, τῶν δ᾽ ἐν τοῖς προαστίοις καὶ παρὰ τὰ 

τείχη ναμάτων ὁ πολιορκῶν ἐπικρατεῖν ἔμελλεν), ἧκεν 

ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς ἡμέραις δυσὶ συναιρήσων τὴν πολιορ- 

κίαν, ὕδατος οὖκ ὄντος" διὸ καὶ πένϑ᾽ ἡμερῶν ἐπιφέ- 

δρεσϑαι σιτία μόνον προείρητο τοῖς στρατιώταις. ὃ 

Σερτώριος δ᾽ ὀξέως βοηϑήσας, ἐκέλευσε δισχιλίους 

ἀσκοὺς ὕδατος ἐμπλῆσαι, καϑ' ἕκαστον ἀσκὸν ἀργύριον 

9 συχνὸν τάξας. καὶ πολλῶν μὲν ᾿Ιβήρων πολλῶν δὲ 
f Μαυρουσίων ὑφισταμένων τὸ ἔργον, ἐπιλεξάμενος ἄν- 

ópac εὐρώστους ἅμα καὶ ποδώκεις ἔπεμψε διὰ τῆς ὀρει- 

γῆς, κελεύσας, ὅταν παραδῶσι τοὺς ἀσκοὺς τοῖς £v τῇ 

πόλει, τὸν ἄχρηστον ὑπεξαγαγεῖν ὄχλον, ὅπως ἑξαρκῇ 

10 τοῖς ἀμυνομένοις τὸ ποτόν. ἐκπύστου δὲ τούτου γενο- 

μένου πρὸς τὸν Μέτελλον, ἤχϑετο μὲν ἤδη τὰ ἐπιτή- 
δεια τῶν στρατιωτῶν ὑπαναλωκότων, ἐξέπεμψε δ᾽ ἐπὶ 

δ7 1: σιτολογίαν Axvivov ἑξακισχιλίων ἡγούμενον. αἰσϑόμε-. 

γος Ó ὃ Σερτώριος xai προλοχίσας τὴν ὁδόν, ἐπανερχο- 

μένῳ τῷ lAxvivo τρισχιλίους ἄνδρας ἔπ τινος συσκίου 

χαράδοας ἐπανίστησιν, αὐτὸς δὲ κατὰ στόμα προσβαλὼν 

τρέπεται, καὶ τοὺς μὲν διαφϑείρει, τοὺς δὲ λαμβάνει 

1? ζῶντας. Axvivov δὲ μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τὸν ἵππον 

ἀποβεβληκότα δεξάμενος Μέτελλος αἰσχρῶς ἀπῇει, πολλὰ 

χλευαζόμενος ὑπὸ τῶν ᾿Ιβήρων. 

18 Sall. hist. 1, 120. 121 M. 

2 λαγγοβρίτας : corr. Zie. cl. Plin. n. h. 3,26 Mela3,7 8 δίψει 8 
ἦν γὰρ ἕν M" 4 προαστείοις: corr. Zie. 6 αἱρήσων L! 8 προείρη- 
vx. L'Q 29ó'0m.Q 14 τοῖς] τοὺς Qom.M^  19edebant ἀκύϊνον; 
Aquiliwm Aretinus Xy., unde 4wviAltov Mu. Anon. 90 προλοχήσας 
QM^ 22 ἀνίστησιν C ὑπανίστησιν Zie. βαλὼν α, 4 τῶν ἵππων Ῥ 
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ΣΕΡΤΩΡΙΟΣ 18, 6—14, 6 393 

14. Ἔκ ve δὴ τούτων ϑαυμαζόμενος ἠγαπᾶτο παρὰ 

τοῖς βαρβάροις ὁ Σερτώριος, καὶ ὅτι Ῥωμαϊκοῖς ὅπλι- 

σμοῖς καὶ τάξεσι καὶ συνϑθήμασιν ἀφαιρῶν τὸ μανικὸν 

καὶ ϑηριῶδες αὐτῶν τῆς ἀλκῆς, ἀντὶ λῃστηρίου μεγάλου Ὁ 

5 στρατὸν ἐποιεῖτο τὴν δύναμιν. ἔτι δ᾽ ἀργύρῳ χρώμε- 5 

γος ἀφειδῶς καὶ χρυσῷ, κράνη τε κατεκόσμει καὶ ϑυ- 

ρεοὺς αὐτῶν διεποίκιλλε, καὶ χλαμύσιν ἀνϑιναῖς καὶ 

χιτῶσι χρῆσϑαι διδάσκων, καὶ χορηγῶν εἷς ταῦτα καὶ 

συμφιλοκαλῶν, ἐδημαγώγει. μάλιστα δ᾽ εἷλεν αὐτοὺς s 

10 τὰ τῶν παίδων" τοὺς γὰρ εὐγενεστάτους ἀπὸ τῶν ἐϑνῶν 

συναγαγὼν εἷς "Ooxav πόλιν μεγάλην, διδασκάλους 

ἐπιστήσας Ἑλληνικῶν τε καὶ Ῥωμαϊκῶν μαϑημάτων, 

ἔργῳ μὲν ἐξωμηρεύσατο, λόγῳ δ᾽ ἐπαίδευεν, ὡς ἀνδράσι 

γενομένοις πολιτείας τε μεταδώσων καὶ ἀρχῆς... οἱ δὲ 

15 πατέρες ἥδοντο ϑαυμαστῶς, τοὺς παῖδας ὃν περιπορφύροις 

ὁρῶντες μάλα κοσμίως φοιτῶντας eig τὰ διδασκαλεῖα, 
1028 καὶ τὸν Σερτώριον ὑπὲρ αὐτῶν μισϑοὺς τελοῦντα, καὶ 

πολλάκις ἀποδείξεις λαμβάνοντα, καὶ γέρα τοῖς ἀξίοις 

νέμοντα, καὶ τὰ χρυσᾶ περιδέραια δωρούμενον ἃ Ῥωμαῖοι 

20 βούλλας καλοῦσιν. ἔϑους δ᾽ ὄντος ᾿Ιβηρικοῦ, τοὺς περὶ 5 

τὸν ἄρχοντα τεταγμένους συναποϑνήσκειν αὐτῷ πεσόντι, 

καὶ τοῦτο τῶν ἔκεῖ βαρβάρων κατάσπεισιν ὀνομαζόν- 

των, τοῖς μὲν ἄλλοις ἡγεμόσιν ὀλίγοι τῶν ὑπασπιστῶν 

καὶ τῶν ἑταίρων, Σερτωρίῳ δὲ πολλαὶ μυριάδες ἀνϑρώ- 

85 πῶν κατεσπεικότων ἑαυτοὺς ἠκολούϑουν. λέγεται δὲ 

πρός τινι πόλει τροπῆς γενομένης, καὶ τῶν πολεμίων 

eC »» 

20 Sall. hist. 1, 125 M. Cass. Dio 53, 20, 2 φῦ Sall. hist, 
1, 126 M. 

18 ἐπαίδευσεν M M^ 16 φοιτῶντες P 18 ἀποδόξης PM» 
συνδείξεις Mu. ἐπιδείξεις Rei.,, sed mor, 736d. 737b cft. Sint. 
19 περιδέρεα L! περιδέρρεα P 20 βούλας 1,168 94 ἑτέρων 
PM 
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394 IAOTTAPXOT 

ἐπικειμένων, τοὺς Ἴβηρας ἀμελήσαντας αὑτῶν τὸν Σερτώ- 

θιον σῴζειν, καὶ τοῖς ὥμοις ἐπαραμένους ἄλλους ὑπὲρ ἄλλων 

ἀνακουφίσαι πρὸς τὰ τείχη, γενομένου δ᾽ àv ἀσφαλεῖ 

τοῦ ἄρχοντος, οὕτω τρέπεσϑαι πρὸς φυγὴν ἕκαστον 
αὐτῶν. 5 

15. Οὐ μόνον δὲ τοῖς Ἴβηρσιν ἦν ποϑεινός, ἀλλὰ 

5 καὶ τοῖς ἐξ ᾿Ιταλίας στρατευομένοις. Π]ερπέννα γοῦν 

a.77 Οὐέντωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς Σερτωρίῳ στάσεως εἰς ᾽]βη- 

οίαν παραγενομένου μετὰ χρημάτων πολλῶν καὶ μεγά- 

λης δυνάμεως, ἰδίᾳ δὲ xaÜ' ἑαυτὸν ἐγνωκότος πολεμεῖν 10 

ὁ πρὸς τὸν Μέτελλον, ἐδυσχέραινον oi στρατιῶται, καὶ 

πολὺς ἦν τοῦ Σερτωρίου λόγος àv τῷ στρατοπέδῳ, τὸν 

Περπένναν ἀνιῶν, εὐγενείᾳ καὶ πλούτῳ τετυφωμένον. 

α.7τ68 οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ Πομπήϊος ἠγγέλλετο τὴν Πυρήνην 

ὑπερβάλλων, ἀναλαβόντες οἱ στρατιῶται τὰ ὅπλα, καὶ 

τὰ σημεῖα τῶν τάξεων ἀναρπάσαντες, κατεβόησαν τοῦ 

Ileonévva, κελεύοντες ὡς τὸν Σερτώριον ἄγειν αὐτούς" 

« εἰ δὲ μή, καταλιπόντες ἐκεῖνον ἠπείλουν αὐτοὶ βαδιεῖ- 

σϑαι πρὸς ἄνδρα σῴζεσθαι καὶ σῴζειν δυνάμενον. 

5 συγχωρήσας δ᾽ {οὖν ὁ Περπέννας ἤγαγεν αὐτούς, καὶ 2 

ἔσυνέμειξε τῷ Σερτωρίῳ, πεντήκοντα καὶ τρεῖς ἔχων 

σπείρας. 

16. Σερτώριος δέ, τῶν ἐντὸς Ἴβηρος αὐτῷ ποταμοῦ 

πάντων ὁμοῦ τι προστιϑεμένων, πλήϑει μὲν ἦν μέγας" 54 

ἐπέρρεον γὰρ ἀεὶ καὶ συνεφέροντο πανταχόϑεν πρὸς 108 8 

μ᾿ 5 

7 Exup. 7 98 Liv. per. 91 

1 κειμένων Q 84 ὑπὲρ Emp.: πρὸ codd. (πρὸς M"); cf. Sall. 
ἘΜ: 7 περπένα QM et postea, semel hoc loco P 
14 ἠγάλλετο L' πυρίνην L! 18 καταλειπόντες, Sed & del, 1, 
20 δ᾽ (oiv) Zie. (ov pro δ᾽ Rei) ἠἦγεν PM" 394 τι 
om. KP προστεϑειμένων Cor. προσϑεμένων 1216." 
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ZEPTOPIOZ 14, 6—106, 9 395 

αὐτόν" ἀταξίᾳ δὲ βαρβαρικῇ καὶ ϑρασύτητι ταραττόμενος, »- 

ἐπιχειρεῖν τοῖς πολεμίοις βοώντων, καὶ τὴν τριβὴν 

δυσανασχετούντων, ἐπειρᾶτο παραμυϑεῖσϑαι διὰ λόγων. 

ὡς δ᾽ ἑώρα χαλεπαίνοντας καὶ βιαζομένους ἀκαίρως, 53 

προήκατο καὶ περιεῖδε συμπλεκομένους τοῖς πολεμίοις, 

ἐν οἷς o0 παντελῶς συντριβέντας, ἀλλὰ πληγὰς λαβόντας 516 

ἤλπιζε πρὸς τὰ λοιπὰ κατηκόους μᾶλλον ἕξειν. ὧν Ó 4 

εἴκαζε γενομένων, ἐπιβοηϑήσας ἀνέλαβέ τε φεύγοντας 

αὐτούς, καὶ κατέστησεν ἀσφαλῶς εἰς TO στρατόπεδον. 

βουλόμενος δὲ καὶ τὴν ἀϑυμίαν ἀφελεῖν, μεϑ’ ἡμέρας s 

ὀλίγας πάνδημον ἐκκλησίαν ἀϑροίσας, ἵππους εἰσήγαγε 

δύο, τὸν μὲν ἀσϑενῆ τελέως καὶ πρεσβύτερον ἤδη, τὸν 

δ᾽ ἕτερον εὐμεγέϑη μὲν αὐτὸν καὶ ἰσχυρόν, ϑαυμαστὴν 

δὲ πυκνότητι καὶ κάλλει τριχῶν οὐρὰν ἔχοντα. παρειστήκει 6 

δὲ τῷ μὲν ἀσϑενεῖ μέγας ἀνὴρ xai δωμαλέος, τῷ Ó 

ἰσχυρῷ μικρὸς ἕτερος καὶ τὴν ὄψιν εὐκαταφρόνητος. 

σημείου δὲ δοϑέντος αὐτοῖς, ὃ μὲν ἰσχυρὸς ἀμφοτέραις τ 

ταῖς χερσὶ τοῦ ἵππου τὴν κέρκον ὡς ἀπορρήξων εἷλκε 

βίᾳ πρὸς αὑτόν, ὁ δ᾽ ἀσϑενὴς τοῦ ἰσχυροῦ κατὰ μίαν 

τῶν τριχῶν ἐξέτιλλεν. ἐπεὶ δ᾽ ὃ μὲν οὐκ ὀλίγα πράγματα s 

μάτην ἑαυτῷ καὶ πολὺν γέλωτα τοῖς ϑεωμένοις παρασχὼν 

ἀπεῖπεν, ὁ δ᾽ ἀσϑενὴς ἀκαρεὶ καὶ σὺν οὐδενὶ πόνῳ ψιλὴν 

τριχῶν ἀπέδειξε τὴν οὐράν, ἀναστὰς ὃ Σερτώριος, ὁρᾶτ᾽ “ 9 

εἶπεν ,,ἄνδρες σύμμαχοι τὴν ἐπιμονὴν ἀνυσιμωτέραν 

τῆς βίας οὖσαν, καὶ πολλὰ τῶν ἁϑρόως ἀλήπτων ἔνδι- 

1 Frontin. strat. 1, 10, 2 Suid. s. v. ἀποκινδυνεύοντες 10 Val 
Max. 7, 8, 6 Plin. ep. 3, 9, 11 Frontin. strat. 1, 10, 1 — 4, 7 

1 ἀξία L'Q σπαραταττόμενος L! 8 λόγου Q 6 προσή- 
κατὸ Q περιεῖδε PM»^: περὶ)τιδεῖν L! περιιδεῖν 1568. περιιδὼν Καὶ 
€ ἐν] ἐφ᾽ Sol. 7 μᾶλλον κατηχόους Q 99 ἀκπκαρεὶ L?P?M^: 
ἀκαρῆ L'P!Q ἄκαρι K πόνῳ Aldina: γρόνωι 
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10 δόντα [τῷ] κατὰ μικρόν. ἄμαχον γὰρ τὸ ἐνδελεχές, ᾧ 

c πᾶσαν ἐπιὼν ὃ χρόνος (àv»auoet καὶ κατεργάζεται δύναμιν, 

εὐμενὴς ὧν σύμμαχος τοῖς δεχομένοις λογισμῷ τὸν καιρὸν 

αὐτοῦ, τοῖς δ᾽ ἀκαίρως ἐπειγομένοις πολεμιώτατος.“ 

11 τοιαῦτα μὲν ὁ Σερτώριος ἑκάστοτε πλέκων παραμύϑια 104 8 

τοῖς βαρβάροις, διεπαιδαγώγει τὸν καιρόν. 6 

17. Οὐδενὸς δ᾽ ἧττον αὐτοῦ τῶν πολεμικῶν ἔργων 

ἐθϑαυμάσϑη τὸ περὶ τοὺς λεγομένους Χαρακιτανούς. 

4 εἰσὶ δὲ δῆμος ὑπὲρ τὸν Ταγώνιον ποταμόν, οὐκ ἄστε- 

σιν οὐδὲ κώμαις ἐνοικοῦντες, ἀλλὰ λόφος ἐστὶν εὐμεγέ- 10 

ϑης καὶ ὑψηλός, ἄντρα καὶ κοιλώματα πετρῶν βλέποντα 

8 πρὸς βορέαν περιέχων. ἣ δ᾽ ὑποκειμένη πᾶσα χώρα 

ἃ πηλὸν ἀργιλώδη καὶ γῆν ὑπὸ χαυνότητος εὔϑρυσπτον 

ἀναδίδωσιν, οὔτε τοὺς ἐπιβαίνοντας ἀνέχεσϑαι καρτε- 

ράν, καὶ μικρὸν ἁψαμένων ὥσπερ ἄσβεστον ἢ τέφραν i5 

4 ἐπὶ πολὺ διαχεομένην. τῶν οὖν βαρβάρων, ὁσάκις φόβῳ 

πολέμου καταδύντες eig τὰ σπήλαια καὶ τὴν λείαν εἴσω 

συναγαγόντες ἀτρεμοῖεν, ὄντων ἀλήπτων ὑπὸ βίας, τὸν 

δὲ Σερτώριον τότε διακεκριμένον ἀπὸ τοῦ Μετέλλου καὶ 

καταστρατοπεδεύσαντα παρὰ τὸν λόφον ὑπερφρονούντων ὡς 530 

κεκρατημένον, εἴϑ᾽ ὑπ᾽ ὀργῆς ἐκεῖνος, εἴτε [τὸ] μὴ δοκεῖν 

φεύγειν βουλόμενος, ἅμ᾽ ἡμέρᾳ προσελάσας κατεσκέπτετο 

5 τὸν τόπον. οὐδαμόϑεν δὲ προσβολὴν ἔχοντος, ἄλλως [ὃ᾽] 
6 ἀλύων καὶ κεναῖς χρώμενος ἀπειλαῖς, ὁρᾷ τῆς γῆς. ἐκείνης 

κονιορτὸν ἄνω πολὺν ὑπὸ πνεύματος ἐπ᾽ αὐτοὺς φερόμενον. 95 

e τέτραπται μὲν γὰρ ὡς ἔφην τὰ σπήλαια πρὸς βορέαν, ὁ 

1 τῶν. AKQ τὸ PM* del, B 2? «ios. L' KPM^; suppl. Zie. 
4 αὐτοῦ del. Zie. 6 (z90g» τὸν κ. Rei. τὸν κ. del. Sch. 
8 χαρακιτιανοὺς PM^ 9 Τάγον Mu. Xy. 19 διακεκλεμμέ- 
νον Rei. $31 τὸ del. C Cor. (τῶ K καὶ Rei.) 99 ἔχων L! 
δ᾽ del. Rei. 34 καιναῖς PM^ — 925 ἄνω om. Q ἐπ] ox 
L'EK 26 μὲν om, Q et supra add, P 
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δ᾽ ἀπὸ τῆς doxvov ῥέων ἄνεμος, ὃν Καικίαν ἔνιοι καλοῦσιν, 

ἐπέχει μάλιστα καὶ πλεῖστός ἐστι τῶν ἐκεῖ πνευμάτων, ἐξ 

ὑγρῶν πεδίων καὶ νιφοβόλων συμφυσώμενος ὀρῶν" τότε τ 

δὲ καὶ ϑέρους ἀκμάζοντος ἰσχύων, καὶ τρεφόμενος τῇ τῶν 

5 ὑπαρκτίων ἀνέσει πάγων, ἥδιστος ἐπέπνει, καὶ κατεῖχεν 

αὐτούς τε καὶ βοτὰ δι’ ἡμέρας ἀναψύχων. ταῦτα δὴ συλ- s 

λογιζόμενος ὃ Σερτώριος, καὶ παρὰ τῶν ἐγχωρίων ἀκούων, 

ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας τῆς ἀραιᾶς καὶ τεφρώδους f 

γῆς ἐκείνης ἀποσπῶντας καὶ παραφέροντας καταντικρὺ 

1058 τοῦ λόφου ϑῖνα ποιεῖν, ἣν οἱ βάρβαροι χώματος ἐπ᾽ αὖ- 

i1 τοὺς εἶναι κατασκευὴν ὑπονοοῦντες ἐχλεύαζον. τότε 9 

μὲν οὖν ἐργασαμένους τοὺς στρατιώτας ἄχρι νυκτὸς 

ἀπήγαγεν᾽ ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ πρῶτον μὲν αὔρα μαλακὴ 

προαπέπνει, διακινοῦσα τῆς συμπεφορημένης γῆς τὸ 

15 λειότατον, ὥσπερ ἄχνην σκιδνάμενον" ἔπειτα σοβαροῦ o 

τοῦ Kowxíov πρὸς τὸν ἥλιον ἐκχεομένου, καὶ τῶν λόφων 

κονιωμένων, ἐπιστάντες οἱ στρατιῶται τόν τε χοῦν ἀνέ- 911 

τρεπον διὰ βάϑους, καὶ τὸν πηλὸν ἔκοπτον, ἔνιοι δὲ καὶ 

τοὺς ἵππους ἄνω καὶ κάτω διεξήλασαν, ἀνιστάντες τὸ 

40 χαύνωμα καὶ τῇ πνοῇ μετέωρον παραδιδόντες. ἣ δ᾽ τι 

ὑπολαμβάνουσα πᾶν τὸ ϑρυπτόμενον καὶ κινούμενον 

ἄνω προσέβαλλε τοῖς οἴκήμασι τῶν βαρβάρων, κατὰ ϑύ- 

ρας δεχομένοις τὸν Καικίαν. οἱ δ᾽, ἅτε δὴ τῶν σπη- 13 

λαίων μίαν ἐκείνην ἀναπνοὴν ἐχόντων, fj τὸ πνεῦμα 

a5 προσέπισιτε, ταχὺ μὲν ἀπεσκοτοῦντο τὰς ὄψεις, ταχὺ δ᾽ 
ἀνεπίμπλαντο πνιγώδους ἄσϑματος, τραχὺν ἀέρα καὶ 

1 ῥέων] πνέων Herw. ὃν om. Q Sint. κεκίαν L'P! 2 πλεῖ- 
στον Q — 8 ovugvcóusvog PM^ 6 ἀπαρχτίων K 8 ἐκέ- 
Aeve Q τῆς γὰρ ἀρ. PM» 9 ἐκείνης γῆς Q ἀποσμῶντας Rei. 
14 προσανέπνει K προεπέπνει Rei. προσεπέπνει Cor. 16 καικία 
ΡΜ" τῶν λόφων KCML?: τὸν λόφων L' τὸν λόφον PQ 
17 κονιώμενον P! [18 πηλὸν PQM^: σπῖλον K σπηλὸν, sed c 
del,L 5 ἀνεσκοτοῦντο P ἀνεσκοποῦντο M^ 90 ἀνεπίπλαντοτ, 
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13 πολλῇ κόνει συμπεφυρμένον ἕλκοντες. ὅϑεν ἡμέρας δύο 

Ὁ μόλις ἀνασχόμενοι, τῇ τρίτῃ παρέδωκαν ἑαυτούς, οὐ 

τοσοῦτον Σερτωρίῳ δυνάμεως ὅσον δόξης προσϑέντες, 

ὡς τὰ δι’ ὅπλων ἀνάλωτα σοφίᾳ κατεργασαμένῳ. 

18. Μέχοι μὲν οὖν τοῖς περὶ Μέτελλον ἐπολέμει, và 5 

πλεῖστα κατευτυχεῖν ἐδόκει, γήρᾳ καὶ φυσικῇ βραδυτῆτι 

τοῦ Μετέλλου πρὸς ἄνδρα τολμητὴν καὶ λῃστρικῆς μᾶλλον 

ἢ στρατιωτικῆς ἡγούμενον δυνάμεως οὐκ àvagéoovroc: 

a.76 3 ἐπεὶ δὲ καὶ Πομπηΐῳ τὴν Πυρήνην ὑπερβαλόντι παρα- 
στρατοπεδεύσας, καὶ πᾶσαν ἅμα μὲν διδοὺς ἅμα δὲ 10 

λαμβάνων στρατηγικῶν παλαισμάτων πεῖραν, ἀντιτεχνώ- 

e μενός τε καὶ φυλαττόμενος πλεῖον εἶχε, κομιδῇ διεβοήϑη 

μέχρι Ρώμης óc δεινότατος àv πόλεμον μεταχειρίσασϑαι 

s τῶν τότε στρατηγῶν. οὐ γάρ τοι μικρὸν ἦν τὸ ΠΠ]ομστηΐου 106 8 

κλέος, ἀλλ᾽ ἤνϑει τότε μάλιστα πρὸς δόξαν &x τῶν περὶ 

Σύλλαν ἀνδραγαϑημάτων, ἐφ᾽ οἷς καὶ Μᾶγνος ὑπ᾽ αὐτοῦ, 16 

τουτέστι Μέγας, ἐπωνομάσϑη, τιμῶν τε ϑριαμβικῶν 
4 οὔπω γενειῶν ἔτυχεν. ὅϑεν καὶ πολλαὶ τῶν ὑπὸ Σερτωρίῳ 

πόλεων ἀποβλέψασαι πρὸς αὐτὸν ὁρμὴν μεταβολῆς ἔσχον, 

εἶτ᾽ ἐπαύσαντο, τοῦ περὶ Δαύρωνα πάϑους παρὰ πᾶσαν so 

s ἐλπίδα συμβάντος. Σερτωρίου γὰρ πολιορκοῦντος αὖ- 

ἃ τούς, ἧκε Πομπήϊος πανστρατιᾷ βοηϑήσων" εἶϑ᾽ ὃ μὲν 

λόφον εὖ δοκοῦντα πεφυκέναι κατὰ τῆς πόλεως προ- 

e ληψόμενος, ὃ δὲ τοῦτο κωλύσων ἠπείγετο. τοῦ δὲ Σερ- 

τωρίου φϑάσαντος, ἐπιστήσας τὸν στρατὸν ὃ Πομπήϊος s5 

16 Plut. Pomp. 18, 7. 14 et ibi 1. I. 18 Plut. Pomp. 18, 1 
20 Plut. Pomp. 18, 4 Sall. hist. 2, 29 M. App. b. c. 1, 510 Flor. 
2, 10, 7 Oros. 5, 23, 6. 7 cf. Frontin. strat. 2, 5, 31 

1 συμπεφυρμένον KL?: συμπεφορημένον L'PQM^ 4 &voAó- 
ματα PM^ 8 &vagfosrog L'P  ἀναφαίρετος M^ 9 πυρίνην L! 

ὑπερβάλλοντι AQ 12 πλέονα 14τοι Cor.: τι codd, (om. P) 
90 εἶτ᾽ inc. Ἐπ, cf. ad 389, 21 παρὰ om. Z 
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ἔχαιρε τῇ συντυχίᾳ, νομίζων ἔν μέσῳ τῆς πόλεως καὶ τῆς a. 76 

αὐτοῦ στρατιᾶς ἀπειλῆφϑαι τὸν Σερτώριον" καὶ πρὸς τ 

τοὺς “Λαυρωνίτας εἰσέπεμψε, ϑαρρεῖν κελεύων καὶ κα- 

ϑῆσϑαι περὶ τὰ τείχη, ϑεωμένους πολιορκούμενον ΣῈρ- 

5 τώριον. ἐκεῖνος δ᾽ ἀκούσας ἐγέλασε, καὶ τὸν Σύλλα s 

μαϑητὴν (οὕτω γὰρ τὸν Πομπήϊον ἐπισκώπτων προση- 

γόρευεν) αὐτὸς ἔφη διδάξειν, ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν κα- 

τόπιν μᾶλλον ἢ κατὰ πρόσωπον βλέπειν. ταῦτα δὲ λέ- 96 

γων ἅμα τοῖς πολιορκουμένοις ἐπεδείκνυεν ἑξακισχι- 

i0 λίους ὁπλίτας, ὑπ᾽ αὐτοῦ καταλελειμμένους ἐπὶ τοῦ 

προτέρου χάρακος, ὅϑεν ὁρμηϑεὶς κατειλήφει τὸν λό- 

φον, ὅπως ἐπὶ σφᾶς τρεπομένῳ τῷ Πομπηΐῳ κατὰ νώ- 

του προσπέσοιεν. ὃ δὴ καὶ Πομπήϊος ὀψὲ μάλα συμ- 10 

β φρονήσας, ἐπιχειρεῖν μὲν οὐκ ἐϑάρρει κύκλωσιν δεδοικώς, 

15 ἀπολισεῖν δ᾽ ἠσχύνετο κινδυνεύοντας ἀνϑρώπους, παρὼν 

β δὲ καὶ καϑήμενος ἠναγκάζετο {περιγ)ορᾶν ἀπολλυμένους " 

: ἀπέγνωσαν γὰρ αὑτοὺς oí βάρβαροι καὶ τῷ Σερτωρίῳ 

: παρέδωκαν. ὃ δὲ τῶν μὲν σωμάτων ἐφείσατο καὶ πάντας 11 

| ἀφῆκε, τὴν δὲ πόλιν κατέπρησεν, οὐχ $m ὀργῆς οὐδ᾽ f 
1ο75:0 ὠμότητος, ἐλάχιστα γὰρ δοκεῖ ϑυμῷ χαρίσασϑαι τῶν 

| στρατηγῶν οὗτος ἁνήρ, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αἰσχύνῃ xai κατηφείᾳ 

| τῶν τεϑαυμακότων ]ΠΠ]ομπήϊον, ἵν᾽ ἦ λόγος ἐν τοῖς βαρβά- 
θοις, ὅτι παρὼν ἐγγὺς καὶ μονονοὺ ϑερμαινόμενος τῷ 

πυρὶ τῶν συμμάχων, o9 προσήμυνεν. 

— s 19. Ἧτται μὲν οὖν τῷ Σερτωρίῳ πλείονες συνέ- 

βαινον, αὑτὸν μὲν ἀήττητον ἀεὶ φυλάττοντι καὶ τοὺς 578 

2 ἀπολειφϑῆναι2Ζ 2--  καὶ--- Σερτώριον om. ΡΖ ὅ ἐκεῖνο Ζ 
6. 7 προσηγόρευσεν KZ 10 κατακεκλιμένους Ζ 18 περι- 
πέσοιεν K μάλιστα ΚΖ 15 ἀπολειπεῖν ante corr, LP οὐκ 
ἠσχύνετο Ζ 16 (xo9" ἡσυχίαν» καϑήμενος Zie. καϑ'. (ἄλλως) 
Latte {περιορᾶν Zie. (ἐπεῖδε Pomp. ἐφορῶντος App.) 
17 αὑτοὺς 0m.Z 21 ἁνήρ Sch.: ἀνήρ ἀλλ᾿ οἵη. ΡΖ ἐπὶ om.Q 
φῦ οὖν om. Q 26 ἀεὶ διαφυλάττοντι M. 
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καϑ'᾽ αὑτόν, ϑραυομένῳ δὲ περὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας" 

9 ἐκ δ᾽ ὧν ἐπηνωρϑοῦτο τὰς ἥττας, μᾶλλον ἐϑαυμάξετο 

a.75 νικώντων τῶν ἀντιστρατήγων, οἷον ἔν τῇ περὶ Σούκρωνι 

μάχῃ πρὸς Πομπήϊον, καὶ πάλιν ἐν τῇ περὶ Xeyovv- 

᾿βϑτίαν πρός τε τοῦτον ὁμοῦ καὶ Μέτελλον. ἣ μὲν οὖν 

περὶ Σούκρωνι μάχη λέγεται γενέσϑαι τοῦ Πομπηΐου 

4 κατεπείξαντος, Oc μὴ μετάσχοι τῆς νίκης Μέτελλος. ὁ 

δὲ Σερτώριος ἐβούλετο μὲν τῷ Πομπηΐῳ πρὶν ἐπελϑεῖν 

τὸν Μέτελλον διαγωνίσασϑαι, παραγαγὼν δ᾽ ἑσπέρας 

ἤδη συνέβαλεν, οἰόμενος ξένοις οὖσι καὶ ἀπείροις τῶν 

Ὁ χωρίων τοῖς πολεμίοις τὸ σκότος ἔσεσϑαι καὶ φεύγουσιν 

5 ἐμπόδιον καὶ διώκουσι. γενομένης δὲ τῆς μάχης ἐν χερ- 

σίν, ἔτυχε μὲν οὐ πρὸς Πομπήϊον αὐτὸς ἀλλὰ πρὸς 

Αἀφράνιον ἕν ἀρχῇ συνεστηκώς, ἔχοντα τὸ ἀριστερόν, 

e αὐτὸς ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τεταγμένος. ἀκούσας δὲ τῷ lloyu- 

πηΐῳ τοὺς συνεστῶτας ὑποχωρεῖν ἐγκειμένῳ καὶ xpa- 

τεῖσϑαι, τὸ μὲν δεξιὸν ἐπ᾽ ἄλλοις ἐποιήσατο στρατηγοῖς, 

τ πρὸς δ᾽ ἐκεῖνο τὸ νικώμενον αὐτὸς ἐβοηδρόμει. καὶ 

τοὺς μὲν ἤδη τρεπομένους, τοὺς δ᾽ ἔτι μένοντας ἐν 

τάξει συναγαγὼν καὶ ἀναϑαρρύνας, ἐξ ὑπαρχῆς ἐνέβαλε 

8 τῷ Πομπηΐῳ διώκοντι, καὶ φυγὴν ἐποιήσατο πολλήν" ὅτε 

c καὶ Πομπήϊος ἐγγὺς ἐλϑὼν ἀποϑανεῖν καὶ τραυματι- 

σϑείς, παραλόγως διέφυγεν. οὗ γὰρ μετὰ Σερτωρίου 

Λίβυες, ὡς ἔλαβον αὐτοῦ τὸν ἵππον χρυσῷ κεκοσμημέ- 

vov καὶ φαλάρων ἀνάπλεων πολυτελῶν, ἐν τῷ διανέμε- 

$ Plut. Pomp. 19, 1---6 Sall. hist. 2, 60—63. 98, 6M. M. Cic. p. 
Balb. 5 Liv. per. 92 Flor. 2, 10, 7 Oros. 5, 23, 11 App. b. c. 
1, 5128q. 

8 et 6 Σούκρωνα Mu. Anon. 4. 5. Σεγουντίαν Zie.: τουτ- 
τίαν AQ σουντίαν PZ (καὶ πάλιν —96 μάχη om. K) Τουρίαν 
Aretinus Sint. Duriam Xy. 6 τε τοῦτον] τὸν Z 6 μάχη] 
desin. Z, οἵ, ad p. 386, 11 18 ἐμποδὼν Κ 98 σερτώριον L'P 

20 
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3088 σϑαι καὶ διαφέρεσθαι πρὸς ἀλλήλους προήκαντο τὴν a.75 

e NE cM ums 

* 

δίωξιν. ᾿Αφράνιος δὲ τοὺς ἀνθεστῶτας πρὸς αὐτὸν ἅμα 9 

τῷ Σερτώριον ἀπελϑεῖν ἐπὶ ϑάτερα βοηϑοῦντα τρεψά- 

μενος, εἰς τὸ στρατόπεδον κατήραξε" καὶ συνεισπεσὼν 

5 ἐπόρϑει σκότους ὄντος ἤδη, μήτε τὴν Πομπηΐου φυγὴν 

εἰδώς, μήτε τοὺς στρατιώτας τῆς ἁρπαγῆς ἐπισχεῖν δυ- 
/, 2 /, i] ’ὔ’ 5 /, i] 9 γάμενος. ἔν τούτῳ δὲ Σερτώριος ἀνέστρεψε, τὸ xa" 10 

αὑτὸν νενικηκώς" καὶ τοῖς ᾿Αφρανίου Óv ἀταξίαν τα- ἃ 

ρασσομένοις ἐπιπεσών, πολλοὺς διέφϑειρε. πρωὶ δ᾽ αὖ- τι 

10 ϑις ἐξοπλισϑεὶς ἐπὶ μάχην κατέβαινεν, εἶτα Μέτελλον 

αἰσϑόμενος ἐγγὺς εἶναι, λύσας τὴν τάξιν ἀνέζευξεν, εἰ- 

πών" ,,ἀλλλ ἔγωγε τὸν παῖδα τοῦτον, εἰ μὴ παρῆν ἣ 

γραῦς ἐκείνη, πληγαῖς ἂν νουϑετήσας εἰς Ρώμην ἀπε- 

στάλκειν.“ἡ 

20. ᾿Ηϑύμει δὲ δεινῶς διὰ τὸ μηδαμοῦ φανερὰν τὴν 

ἔλαφον ἐκείνην εἶναι" μηχανῆς γὰρ ἐπὶ τοὺς βαρβάρους 

ἐστέρητο ϑαυμαστῆς, τότε δὴ μάλιστα παραμυϑίας 

δεομένους. εἶτα μέντοι νυκτὸς ἄλλως πλανώμενοί τινες 

ἐπιτυγχάνουσιν αὐτῇ, καὶ γνωρίσαντες ἀπὸ τῆς χρόας 
e 

r2 

40 λαμβάνουσιν. ἀκούσας δ᾽ ὁ Σερτώριος, ἐκείνοις μὲν 3 

ὡμολόγησεν, ἂν μηδενὶ φράσωσι, χρήματα πολλὰ δώσειν, e 

ἀποκρύψας δὲ τὴν ἔλαφον, καὶ διαλιπὼν ὀλίγας ἡμέρας, 

προήει μάλα φαιδρὸς ὡς ἀπ᾿ ὄψεως ἐπὶ τὸ βῆμα, διη- 

γούμενος τοῖς ἡγεμόσι τῶν ᾿Ιβήρων, ὡς ἀγαϑόν τι 

μέγα τοῦ ϑεοῦ προμηνύοντος αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους" 

12 Plut. Pomp. 18, 1 18 c. 20 Gell. 15, 22, 6—9 App. b. 
c. 1, 514 

1 φέρεσϑαι Q προσήκαντο P 4 κατήρραξεν LK ὕ ὄντος 
ἤδη Κ: ἤδη ὄντος 7 ἀνέστρεψε C: ἀνέστρεφε 9—10 πρωΐ 
-᾿ᾷατέβαινεν om. 8 19 παρῆν om.P 28 φαιδρὸς ὡς V^: 
us LKP φαιδρῶς Q 94 ἰβήρων L'KPQ: βαρβάρων L* 
et editt. 
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α. 75 εἶτ᾽ ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἔχρημάτι- 
4ζεν. ἡἣ δ᾽ ἔλαφος ὑπὸ τῶν φυλαττόντων αὐτὴν ἐγγὺς 

ἀφεϑεῖσα, καὶ κατιδοῦσα τὸν Σερτώριον, ἐχώρει δρόμῳ 

περιχαρὴς πρὸς τὸ βῆμα, καὶ παραστᾶσα τὴν κεφαλὴν 

ἐπέϑηκε τοῖς γόνασιν αὐτοῦ, καὶ τῷ στόματι τῆς δεξιᾶς 5 

f 5 ἔψαυεν, εἰϑισμένη καὶ πρότερον τοῦτο ποιεῖν. ἀντιφι- 

λοφρονουμένου δὲ τοῦ Σερτωρίου πιϑανῶς, καί τι καὶ 

δακρύσαντος, ἔκπληξις εἶχε τοὺς παρόντας τὸ πρῶτον, 1098 

εἶτα κρότῳ καὶ βοῇ τὸν Σερτώριον ὡς δαιμόνιον ἄνδρα 

καὶ ϑεοῖς φίλον οἴκαδε προπέμψαντες, ἐν εὐθυμίαις καὶ 10 

χρησταῖς ἐλπίσιν ἦσαν. 

21. Ἔν δὲ τοῖς τῶν Σεγουντίνων πεδίοις cic τὰς ἐσχάτας 

ἀπορίας κατακεκλεικὼς τοὺς πολεμίους, ἠναγκάσϑη 

συμβαλεῖν αὐτοῖς, καταβαίνουσιν ἐφ᾽ ἁρπαγὴν καὶ 

ὅ79 ? σιτολογίαν. ἠγωνίσϑη δὲ λαμπρῶς παρ᾽ ἀμφοτέρων᾽ 15 

καὶ Μέμμιος μὲν ὁ τῶν ὑπὸ Πομπηΐῳ στρατηγῶν ἣγε- 

μονικώτατος év τῷ καρτερωτάτῳ τῆς μάχης ἔπεσεν, 

ἐκράτει δὲ Σερτώριος, καὶ φόνῳ πολλῷ τῶν ἔτι συνε- 

στώτων ξωϑεῖτο πρὸς αὐτὸν (v0v» Μέτελλον. ὃ δὲ παρ᾽ 

ἡλικίαν ὑποστάς, καὶ περιφανῶς ἀγωνιζόμενος, παίεται 30 

s δόρατι. τοῦτο τοὺς μὲν ἰδόντας τῶν Ρωμαίων τοὺς δ᾽ 

ἀκούσαντας αἰδὼς ἔσχεν ἐγκαταλιπεῖν τὸν ἡγεμόνα, καὶ 

ϑυμὸς ἅμα πρὸς τοὺς πολεμίους παρέστη. προϑέμενοι 

δὲ τοὺς ϑυρεούς, καὶ συνεξενεγκόντες εὐρώστως, ἔξω- 

4 ϑοῦσι τοὺς Ἴβηρας" καὶ γενομένης οὕτω παλιντρόπου 530 

19 c. 21, 1—8 Sall hist. 2, 64--- 68 M. Cic. p. Balb. 5 Liv. 
per. 92 Frontin. strat. 2, 13, 8 App. b. c. 1, 5156 Oros. 5, 23, 12 

7 πειϑανῶς L'P Β8Β ἐπιδακρύσαντος Rei. 12 σαγουντίνων 
Barocc, 114 et multi editt. εἷς τὰς] ἐκστὰς L' ἑστὰς P 
11 χαρτερικωτάτω Q, 19 ἐξεωϑεῖτο Q τὸν add. Steph. καὶ 
παρ᾽ ΚΡ 20 ἀγωνισάμενος Cor. 48 ἐγκαταλειπεῖν L! 
94 δὲ om. A τοὺς ϑεοὺ ΡΟ εὐρώστους P 
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τῆς νίκης, ὃ Σερτώριος ἐκείνοις τε φυγὰς ἀδεεῖς μηχα- b 

γώμενος, καὶ τεχνάζων ἑτέραν αὐτῷ δύναμιν συνελϑεῖν 

ἐφ᾽ ἡσυχίας, εἰς πόλιν ὀρεινὴν καὶ καρτερὰν ἀναφυγών, 

ἐφράγνυτο τὰ τείχη καὶ τὰς πύλας ὠχυροῦτο, πάντα 

5 μᾶλλον ἢ πολιορκίαν ὑπομένειν διανοούμενος, ἀλλ᾽ ἐξη- 

πάτα τοὺς πολεμίους. ἐκείνῳ γὰρ προσκαϑεζόμενοι, καὶ 

τὸ χωρίον οὐ χαλεπῶς λήψεσθαι προσδοκῶντες, τούς τε 

φεύγοντας τῶν βαρβάρων προΐεντο, καὶ τῆς ἀϑροιζομέ- 

νης αὖϑις τῷ Σερτωρίῳ δυνάμεως ἠμέλησαν. ἠϑροί- 

19 ζετο δὲ πέμψαντος ἡγεμόνας ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ, καὶ 

κελεύοντος, ὅταν ἤδη πολλοὺς ἔχωσιν, ἄγγελον ἀπο- 

στεῖλαι πρὸς αὐτόν. ἐπεὶ δ᾽ ἀπέστειλαν, σὺν οὐδενὶ το 

πόνῳ cnra erui τοὺς πολεμέους, συνέμειξε τοῖς éav- 

: τοῦ: καὶ πάλιν ἐπῆαν πολὺς γεγονώς, καὶ περιέκοπτεν 

1108 αὐτῶν τὴν μὲν ἀπὸ τῆς γῆς εὐπορίαν ἐνέδραις καὶ κυ- 

|. 18 κλώσεσι, καὶ τῷ πανταχόσε φοιτᾶν ὀξὺς ἐπιών, τὰ δ᾽ ἐκ 

| 'ϑαλάττης λῃστρικοῖς σκάφεσι κατέχων τὴν παραλίαν, 

—— ὥστ᾽ ἠναγκάσθησαν οἱ στρατηγοὶ διαλυϑέντες, ὃ μὲν εἰς s 
Ταλατίαν ἀπελϑεῖν, ΠΠομστήϊος δὲ περὶ Βακκαίους δια- 

s) χειμάσαι μοχϑηρῶς ὑπ᾽ ἀχρηματίας, γράφων πρὸς τὴν a.75/4 

σύγκλητον “ὡς ἀπάξει τὸν στρατόν, εἰ μὴ πέμποιεν ἀρ- 

γύριον αὐτῷ καταναλωκέναι γὰρ ἤδη τὰ αὑτοῦ, προ- ἃ 

πολεμῶν τῆς ᾿Ιταλίας. καὶ πολὺς ἦν οὗτος ἐν “Ῥώμῃ 

λόγος, ὧς Πομπηΐου πρότερος εἰς ᾿Ιταλίαν ἀφίξοιτο 

σι 

E 

14 Plut. Pomp. 19, 10. 11 Sall. hist. 2, 88—90 M. 19 Plut. 
Pomp. 20, 1 Luc. 5, 3 Sall. hist. 2, 47, 6. 93—98 M. 

1 φυγάδας ἀδεεῖς ἐμηχανήσατο αὶ ἃ εἰσελϑεῖν Q — 5 διαμέ- 
ψειν ὑπονοούμενος Q 10 αὐτοῦ om. P 18 διεκπεσάμενος L!P 

τοῖς om. 4 16 καὶ τὸ 1,1] τὰς δ᾽ ἐκ L'KQ 11 παρέχων 8 
18 οἱ μὲν P 19. 90 ,διαχειμάσας L' 21 ἀπάξοι Ῥ et fort. L! 
πέμποι, 85 αὐτῷ 4: om. K αὐτοῦ P αὐτὸν 838 οὗτος 

ἦν λόγος ἐν δώμη Ὁ οὗτος del. Zie. 34 πρότερον K 
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Σερτώριος" εἰς τοσοῦτον τοὺς πρώτους xai δυνατωτά- 

τους τῶν τότε στρατηγῶν ἡ Σερτωρίου δεινότης κατέ- 

στησεν. 

29. ᾿Εδήλωσε δὲ καὶ Μέτελλος ἐκπεπληγμένος τὸν 

ἄνδρα καὶ μέγαν ἡγούμενος: ἑἐπεκήρυξε γάρ, εἴ τις 

αὐτὸν ἀνέλοι Ῥωμαῖος, ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα δώσειν 

καὶ πλέϑρα δισμύρια γῆς, εἰ δὲ φυγάς, κάϑοδον εἷς 

“Ρώμην, ὡς ἀπογνώσει φανερᾶς ἀμύνης ὠνούμενος τὸν 

? ἄνδρα διὰ προδοσίας. ἔτι δὲ νικήσας ποτὲ μάχῃ τὸν 

e Σερτώριον, οὕτως ἐπήρϑη καὶ τὴν εὐτυχίαν ἠγάπησεν, 

ὥστ᾽ αὐτοκράτωρ ἀναγορευϑῆναι, ϑυσίαις δ᾽ αὐτὸν αἱ. 

8 πόλεις ἐπιφοιτῶντα καὶ βωμοῖς ἐδέχοντο. λέγεται δὲ 

καὶ στεφάνων ἀναδέσεις προσίεσϑαι, καὶ δείπνων σοβα- 

ρωτέρων ὑποδοχάς, ἐν οἷς ἐσϑῆτα ϑριαμβικὴν ἔχων 

ἔπινε, καὶ Νῖκαι πεποιημέναι δι’ ὀργάνων ἐπιδρόμων 

χρύσεα τρόπαια καὶ στεφάνους διαφέρουσαι κατήγοντο, 

καὶ χοροὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐπινικίους ὕμνους ἦδον 

4 εἷς αὐτόν. ἐφ᾽ οἷς εἰκότως ἦν καταγέλαστος, ci δρα- 

πέτην Σύλλα καὶ λείψανον τῆς Κάρβωνος φυγῆς ἀἄπο- 

καλῶν τὸν Σερτώριον, οὕτω κεχαύνωται καὶ περιχαρὴς 

f γέγονεν, ὑποχωρήσαντος αὐτοῦ περιγενόμενος." 
ὅ Μεγαλοφροσύνης δὲ τοῦ Σερτωρίου πρῶτον μὲν τὸ 

τοὺς φεύγοντας ἀπὸ “Ῥώμης βουλευτὰς καὶ παρ᾽ αὐτῷ nu8 
διατρίβοντας σύγκλητον ἀναγορεῦσαι, ταμίας τε καὶ 

10 

στρατηγοὺς ἐξ ἔκείνων ἀποδεικνύναι, καὶ πάντα τοῖς 50 

e πατρίοις νόμοις τὰ τοιαῦτα κοσμεῖν" ἔπειτα τὸ χρώμενον 

ὅπλοις καὶ χρήμασι καὶ πόλεσι ταῖς ᾿Ιβήρων, μηδ᾽ ἄχρι - 

11 Sall. hist. 2, 70 M. Val. Max. 9, 1, ὅ 29 App. b. c. 1, 507 
Mithr. 68 

8 ἐξωνούμενος Latte 11 ϑυσίαι L! 18 προίεσϑαι P 
92 μεγαλοφροσύνη L' 28 φυγόντας ῬᾺ 8 ἀποδειχϑῆναι L! 
96 γρώμενος Ῥ 
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λόγου τῆς ἄκρας ἐξουσίας ὑφίεσϑαι πρὸς αὐτούς, “Ῥω- 580 

μαίους δὲ καϑιστάναι στρατηγοὺς καὶ ἄρχοντας αὐτῶν, 

ὡς ἸΙωμαίοις ἀνακτώμενον τὴν ἐλευϑερίαν, οὐκ ἐκείνους 

αὔξοντα κατὰ Ρωμαίων. καὶ γὰρ ἦν ἀνὴρ φιλόπατρις καὶ τ 

δ πολὺν ἔχων ἵμερον τοῦ κατελθεῖν. ἀλλὰ δυσπραγῶν 

μὲν ἠνδραγάϑει, καὶ ταπεινὸν οὐδὲν ἔπραττε πρὸς τοὺς 

πολεμίους, ἔν δὲ ταῖς νίκαις διεπέμπετο πρὸς Μέτελλον 

καὶ πρὸς Πομπήϊον, ἕτοιμος ὧν τὰ ὅπλα καταϑέσθϑαι καὶ 

βιοῦν ἰδιώτης καϑόδου τυχών: μᾶλλον γὰρ ἐϑέλειν s 

10 ἀσημότατος ἔν Ρώμῃ πολίτης ἢ φεύγων τὴν ἑαυτοῦ 

πάντων ὁμοῦ τῶν ἄλλων αὐτοκράτωρ ἀναγορεύεσθαι. 

λέγεται δ᾽ οὐχ ἥκιστα τῆς πατρίδος ἐπιϑυμεῖν διὰ τὴν 9b 

μητέρα, τραφεὶς ὀρφανὸς ὑπ᾽ αὐτῇ, καὶ τὸ σύμπαν ἀνα- 

κείμενος ἐκείνῃ. καλούντων δὲ τῶν περὶ τὴν ᾿]βηροίαν 

15 φίλων αὐτὸν ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ, πυϑόμενος τὴν τελευτὴν τῆς 

μητρός, ὀλίγον ἐδέησεν ὑπὸ λύπης προέσϑαι τὸν βίον. 

ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας οὔτε σύνϑημα δοὺς οὔτ᾽ ὀφϑείς τινι τἱ 

τῶν φίλων ἔκειτο, καὶ μόλις oí συστράτηγοι καὶ ἰσότι- 

μοι τὴν σπηνὴν περιστάντες ἠνάγκασαν αὐτὸν προελ- 

20 ϑόντα τοῖς στρατιώταις ἐντυχεῖν, καὶ τῶν πραγμάτων 

εὖ φερομένων ἀντιλαμβάνεσϑαι. διὸ καὶ πολλοῖς ἔδο- 13 

ξεν ἥμερος ἀνὴρ φύσει γεγονὼς καὶ πρὸς ἡσυχίαν ἔχων 

ἐπιεικῶς, T δι᾽ αἰτίας παρὰ γνώμην ταῖς στρατηγικαῖς àp- c 

χαῖς χρῆσϑαι, καὶ μὴ τυγχάνων ἀδείας, ἀλλὰ συνελαυ- 

:5 νόμεγος ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν εἰς τὰ ὅπλα, φρουρὰν ἀναγ- 

καίαν τοῦ σώματος πεοιβάλλεσϑαι τὸν πόλεμον. 

μ᾿ 0 

19 cf. 6. 2, 1 

, 8. ἀνακτώμενος KQ 6 ταπεινὸν μὲν 1ΚΡ 8 καταϑέσϑαι và 
ὅπλα Q 18.19 οἱ ἰσότιμοι K ὁμότιμοι .A — 91 (οὐχ εὖ Br. 
28 δί αἰτίας om. 1,1} δ αἰτίας {τινας 'or an epithet? Ri. àv 
ἀπ(ορλίας Latte ἡσύχιον... δίαιταν Emp. παρὰ γνώμην οἵη. Ἐ 
28,24 ἀρεταῖς κεχρῆσϑαι Rei. χρήσασϑαι Cor. 86 περιβαλέσϑαι ΚΡ 
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28. Ἦν δὲ καὶ và πρὸς Μιϑριδάτην αὐτοῦ πολιτεύματα 112 8 

? μεγαλοφροσύνης. ἐπεὶ γὰρ ἔκ τοῦ κατὰ Σύλλαν σφάλματος 

ὁ Μιϑριδάτης ὥσπερ εἷς πάλαισμα δεύτερον ἀνιστάμενος 

αὖϑις ἐπεχείρησε τῇ ᾿Ασίᾳ, μέγα δ᾽ ἤδη τὸ Σερτωρίου 

κλέος ἐφοίτα πανταχόσε, καὶ τῶν περὶ αὐτοῦ λόγων ὥσπερ 5 

φορτίων ξενικῶν οἱ πλέοντες ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἀνα- 

a.76/58 πτεπλήκεσαν τὸν ΠΠόντον, ὥρμητο διαπρεσβεύεσϑαι πρὸς 

ἃ αὐτόν, ἐπηρμένος μάλιστα ταῖς τῶν κολάκων ἀλαζονείαις, 

oi τὸν μὲν Σερτώριον ᾿Αννίβᾳ, τὸν δὲ Μιϑριδάτην Πύρρῳ 

παρεικάζοντες, οὐκ ἂν ἔφασαν Ρωμαίους πρὸς τηλικαύτας 10 

ὁμοῦ φύσεις τε καὶ δυνάμεις ἐπιχειρουμένους διχόϑεν 

ἀντισχεῖν, τοῦ δεινοτάτου στρατηγοῦ τῷ μεγίστῳ τῶν 

4 βασιλέων προσγενομένου. πέμπει δὴ πρέσβεις ὃ Μιϑρι- 

δάτης εἰς ᾿]βηρίαν, γράμματα Σερτωρίῳ καὶ λόγους 

κομίζοντας, δι’ ὧν αὐτὸς μὲν ἐπηγγέλλετο χρήματα καὶ 15 

γαῦς παρέξειν εἰς τὸν πόλεμον, ὑπ᾽ ἐκείνου δ᾽ ἠξίου τὴν 

᾿Ασίαν αὐτῷ βεβαιοῦσϑαι πᾶσαν, ἧς ὑπεχώρησε “Ῥωμαίοις 

e$5 κατὰ τὰς πρὸς Σύλλαν γενομένας συνϑήκας. ἀϑροίσαντος 

δὲ Σεοτωρίου βουλήν, ἣν σύγκλητον ὠνόμαζε, καὶ τῶν 

ἄλλων δέχεσϑαι τὰς προκλήσεις καὶ ἀγαπᾶν κελευόντων, 30 

(ὄνομα γὰρ καὶ γράμμα κενὸν αἰτουμένους περὶ τῶν οὐκ 

ὄντων ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἀντὶ τούτων λαμβάνειν ὧν μάλιστα 

e δεόμενοι τυγχάνουσιν), οὐκ ἠνέσχετο [δ] Σερτώριος, 

ἀλλὰ Βιϑυνίαν μὲν ἔφη καὶ Καππαδοκίαν λαμβάνοντι 

Μιϑριδάτῃ μὴ φϑονεῖν, ἔϑνη βασιλευόμενα καὶ μηδὲν s5 

προσήκοντα Ρωμαίοις, ἣν δὲ τῷ δικαιοτάτῳ τρόπῳ 'Po- 

1 c. 23. 24 App. Mithr. 68 Sall. hist. 2, 78. 79. 93 M. Cie. de 
imp. 46 9 cf. App. b. c. 1, 522 

1—3 αὐτοῦ — - Μιϑριδάτης om. L! 6 τὸν. .. λόγον PQ 
et λόγον etiam L! 6. 7 ἀναπεπλήκασι Q, 13 δὴ] δὲ 6 
14 καὶ λόγους] καταλόγουςω P 16--18 πόλεμον---κατὰ om. 8 
19 τοῦ σερτωρίου K 22 λαμβάνει Ῥ 23 ὁ del. Sint. 
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μαίων κεκτημένων ἐπαρχίαν ἀφελόμενος καὶ κατασχών, 

πολεμῶν μὲν ἐξέπεσεν ὑπὸ Φιμβρίου, σπενδόμενος δὲ 
πρὸς Σύλλαν ἀφῆκε, ταύτην o)x ἔφη περιόψεσϑαι πά- 

λιν ὑπ᾽ ἐκείνῳ γενομένην" δεῖν γὰρ αὔξεσϑαι τὴν πό- 

5 Àw $m αὐτοῦ κρατοῦντος, οὐκ ἐλαττώσει τῶν ἐκείνης 

113 8 κρατεῖν αὐτόν" γενναίῳ γὰρ ἀνδρὶ μετὰ τοῦ καλοῦ νικᾶν 

αἱρετόν, αἰσχρῶς δ᾽ οὐδὲ σῴζεσθϑαι. 94. ταῦτ᾽ ἀπαγγελ- 

ϑέντα Μιϑριδάτης διὰ ϑάμβους ἐποιεῖτο καὶ λέγεται 

μὲν εἰπεῖν πρὸς τοὺς φίλους" ,,τί δῆτα προστάξει Σερτώ- 

10 οίος ὃν Παλατίῳ καϑεζόμενος, ei νῦν eic τὴν ᾿ΔΑτλαντικὴν 

ἐξεωσμένος ϑάλασσαν, ὅρους ἡμῶν τῇ βασιλείᾳ τίϑησι, 

καὶ πειρωμένοις ᾿Ασίας ἀπειλεῖ πόλεμον; οὐ μὴν ἀλλὰ 

“2 78 

a. 76/5 

2 981 

e 

γίνονταί ye συνϑῆκαι xai ὅρκοι, Καππαδοκίαν xai Βι- 

ϑυνίαν ἔχειν Μιϑοιδάτην, Σερτωρίου στρατηγὸν αὐτῷ 

15 καὶ στρατιώτας πέμποντος, Σεοτώριον δὲ παρὰ Μιϑρι- 

δάτου λαβεῖν τρισχίλια τάλαντα καὶ τεσσαράκοντα ναῦς. 

πέμπεται δὲ καὶ στρατηγὸς eic ᾿Ασίαν ὑπὸ Σερτωρίου τῶν 

ἀπὸ βουλῆς πεφευγότων πρὸς αὐτὸν Μᾶρκος Μάριος, ᾧ 

συνεξελών τινας πόλεις τῶν ᾿Ασιάδων ὃ Μιϑριδάτης 

0 εἰσελαύνοντι μετὰ ῥάβδων καὶ πελέκεων αὐτὸς εἵπετο, 

δευτέραν τάξιν καὶ σχῆμα ϑεραπεύοντος ἑκουσίως ἄνγει- 

ληφώς. ὃ δὲ τὰς μὲν ἠλευϑέρου, ταῖς δ᾽ ἀτέλειαν γράφων 
χάριτι Σερτωρίου κατήγγελλεν, ὥστε τὴν ᾿Ασίαν αὖϑις 

ἐνοχλουμένην μὲν ὑπὸ τῶν τελωνῶν, βαρυνομένην δὲ ταῖς 

6 πλεονεξίαις καὶ ὑπερηφανίαις τῶν ἐπισκήνων, ἀναπτερω- 

ϑῆναι πρὸς τὴν ἐλπίδα, καὶ ποϑεῖν τὴν προσδοκωμένην 
μεταβολὴν τῆς ἡγεμονίας. 

φῦ. Ἔν δ᾽ ᾿Ιβηρίᾳ τῶν περὶ Σερτώριον συγκλητικῶν 

28 c. 26 App. b. c. 1, 620—522 Diod. 37, 22a Liv. per. 96 

6 κρατῶν L!Q 10 καϑεξόμενος om. P 18 ᾧ] ὡς P 
48 κατήγγειλεν Q 25. 96 ἀναπτερωϑῆναι K: ἀναπτοηϑῆναι 

BT Plut. vit. IL, 13 [1689] 28 

P» 

e 

a. 72 
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a. 12 καὶ ἰσοτίμων, ὡς πρῶτον eic ἀντίπαλον ἐλπίδα κατέστησαν, 

ἐπανέντος τοῦ φόβου, φϑόνος ἥπτετο καὶ ζῆλος ἀνόητος 

e? τῆς ἐκείνου δυνάμεως. ἐνῆγε δὲ Περπέννας, δι’ εὐγένειαν 

ἐπαιρόμενος φρονήματι κενῷ πρὸς τὴν ἡγεμονίαν, καὶ 
s λόγους μοχϑηροὺς διεδίδου κρύφα τοῖς ἐπιτηδείοις" ,.,τίς 5 

... ἄρα πονηρὸς ἡμᾶς ὑπολαβὼν à κακῶν sig χείρονα φέρει ᾿ 

δαίμων, oi Σύλλᾳ μὲν ὁμοῦ τι συμπάσης ἄῤχοντι γῆς 

καὶ ϑαλάττης ποιεῖν τὸ προσταττόμενον οὐκ ἠξιοῦμεν 114 8 

οἴκοι μένοντες, δεῦρο δὲ φϑαρέντες ὡς ἐλεύϑεροι βιωσό- 

μενοι, δουλεύομεν ἑκουσίως, τὴν Σερτωρίου δορυφοροῦντες 10 

φυγήν, ὄνομα χλευαζόμενον ὑπὸ τῶν ἀκουόντων, σύγ- 

- κλητος, ὄντες, ὕβρεις δὲ καὶ προστάγματα καὶ πόνους οὐκ 

4 ἐλάττονας ᾿Ιβήρων καὶ Λυσιτανῶν ὑπομένοντες ;“ τοιούτων 

d ἀναπιμπλάμενοι λόγων οἱ πολλοί, φανερῶς μὲν οὐκ 

ἀφίσταντο, δεδοικότες αὐτοῦ τὴν δύναμιν, κρύφα δὲ τάς 

τε πράξεις ἐλυμαίνοντο, καὶ τοὺς βαρβάρους ἐκάκουν, 

κολάζοντες πικρῶς καὶ δασμολογοῦντες, ὡς Σερτωρίου. 

5 κελεύοντος. ἐξ ὧν ἀποστάσεις ἐγίνοντο καὶ ταραχαὶ περὶ 

τὰς πόλεις. οἱ δὲ πεμπόμενοι ταῦτα ϑεραπεύειν καὶ ἀπο- 

πραῦνειν ἐπανήρχοντο πλείονας ἐξειργασμένοι πολέ- 30 

εμους, καὶ τὰς ὑπαρχούσας ηὐξηκότες ἀπειϑείας, ὥστε 

τὸν Σερτώριον ἔκ τῆς προτέρας ἐπιεικείας καὶ πρᾳότη- 

τος μεταβαλόντα, περὶ τοὺς ἐν "Οσκῃ τρεφομένους παρα- 

ογομῆσαι παῖδας τῶν ᾿Ιβήρων, τοὺς μὲν ἀνελόντα, τοὺς 

δ᾽ ἀποδόμενον... 25 

26, Ὃ δ᾽ οὖν llspnévvac πλείονας ἐνωμότους ἔχων 
26 c. 26 App. b. c. 1, 527sq. Diod. 37, 22a Strab. 3, 161 Sall. 

hist. 3, 81—83 M. Liv. per. 96 Vell. 2, 30, 1. Àmm. Marc. 26, 9, 9 

2? φόνου Ρ ἃ περπένας Q, et postea ὅ τοὺς ἐπιτηδείους P 
6 ὑμᾶς APO 8 πραττόμενον P 9 φϑάσαντες vel ἀποδράντες 
Zie. .12 δὲ] τὲ K 1 ἀφίστανται L! δὲ οἵα. 19. 90 καὶ 
ἀποπραῦνειν om.L! ἐπιπραύνειν Sch. 21 ἀπειϑίας L'! 92 ἐπι- 
εὐκείας καὶ om. Q ἐπιεικίας 1 26 y, οὖν Κ ἔχων ἐνωμότους K 

[v 
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πρὸς τὴν ἐπίϑεσιν, προσάγεται καὶ Μάλλιον, ἕνα τῶν a.72 

ἐφ᾽ ἡγεμονίας. οὗτος ἐρῶν τινος τῶν ὃν ὥρᾳ μειρακίου, 3 

καὶ φιλοφρονούμενος πρὸς αὐτό, φράζει τὴν ἐπιβουλήν, 

κελεύων ἀμελήσαντα τῶν ἄλλων ἐραστῶν αὐτῷ μόνῳ 
5 προσέχειν, ὡς ἐντὸς ἡμερῶν ὀλίγων μεγάλῳ γενησομένῳ. 

τὸ δὲ μειράκιον ἑτέρῳ wl τῶν ἐραστῶν Αὐφιδίῳ μᾶλλον 

προσπεπονϑός, ἐκφέρει τὸν λόγον. ἀκούσας δ᾽ ὁ Αὐφίδιος 

ἐξεπλάγη" καὶ γὰρ αὐτὸς μετεῖχε τῆς ἐπὶ Σερτώριον. 

συνωμοσίας, οὐ μέντοι τὸν Μάλλιον ἐγίνωσκε μετέχοντα. 

10 Περπένναν δὲ καὶ Γραικῖνον καί τινας ἄλλους, ὧν αὐτὸς 4 f 

ἤδει συνωμοτῶν, ὀνομάζοντος τοῦ μειρακίου, διαταρα- 

χϑεὶς πρὸς ἐκεῖνον μὲν ἐξεφλαύριζε τὸν λόγον, καὶ παρ- 

115 8 εκάλει τοῦ Μαλλίου καταφρονεῖν ὡς κενοῦ καὶ ἀλαζόνος, 

αὐτὸς δὲ πρὸς τὸν Περπένναν πορευϑείς, καὶ φράσας τὴν 

15 ὀξύτητα τοῦ καιροῦ καὶ τὸν κίνδυνον, ἐκέλευσεν ἐπιχειρεῖν. 

oí δ᾽ ἐπείϑοντο, καὶ παρασκευάσαντες ἄνϑρωπον γράμ- 

ματα κομίζοντα τῷ Σερτωρίῳ προσήγαγον" ἐδήλου δὲ $82 
τὰ γράμματα νίκην τινὸς τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ στρατηγῶν καὶ 

φόνον πολὺν τῶν πολεμίων. ἐφ᾽ οἷς τοῦ Σερτωρίου περιχα- 

0 ροῦς ὄντος, καὶ ϑύοντος εὐαγγέλια, Περπέννας ἑστίασιν 

αὐτῷ καὶ τοῖς παροῦσι φίλοις (οὗτοι δ᾽ ἦσαν ἐκ τῆς 

συνωμοσίας) ἐπηγγέλλετο, καὶ πολλὰ λιπαρήσας ἔπεισεν 

ἐλϑεῖν. ἀεὶ μὲν οὖν τὰ μετὰ Σερτωρίου δεῖπνα πολ- ἴ 

λὴν εἶχεν αἰδῶ καὶ κόσμον, οὔϑ᾽ ὁρᾶν τι τῶν αἰσχρῶν 

35 οὔτ᾽ ἀκούειν ὑπομένοντος, ἀλλὰ καὶ τοὺς συμστίνοντας εὖ- 

τάκτοις καὶ ἀνυβρίστοις παιδιαῖς χρῆσϑαι καὶ φιλοφρο- 

οι 

6 ἀφιδίω Q et mox 8 xol γὰρ καὶ C 10 Γραικῖνον Zie. 
cl. Frontin. 2, 5, 31 (ubi Graecimiwm): γρακῖνον AK editt. γρα- 
pivov P γρακίναν Q 12 ἐξεφαύλιξε P 15 ἐκέλευεν PQ 
διαχειρεῖν αἪ 17 κομίξοντα om, L! ἐδίδν P 82 ἔπεισεν 
ἐλϑεῖν) εἰσελϑεῖν Q φῦ συμπίνοντας K: πισυνόντας P συν- 
ὄντας AQ 26 ἀνύβρις L' ἀνύβροις K 

28* 



410 ^ IAOTTAPXOT 

a.72 8 σύναις ἐϑίζοντος" τότε δὲ τοῦ πότου μεσοῦντος ἀρχὴν 

ἁψιμαχίας ζητοῦντες, ἀναφανδὸν ἀκολάστοις ἐχρῶντο 

Ὁ ῥήμασι, καὶ πολλὰ προσποιούμενοι μεϑύειν ἠσέλγαινον, 

9 ὡς παροξυνοῦντες ἐκεῖνον. ὃ δ᾽ εἴτε δυσχεραίνων τὴν 

ἀκοσμίαν, εἴτε τὴν διάνοιαν αὐτῶν τῇ ϑρασύτητι τῆς 

λαλιᾶς καὶ τῇ παρὰ τὸ εἰωϑὸς ὀλιγωρίᾳ συμφρονήσας, 

μετέβαλε τὸ σχῆμα τῆς κλίσεως, ὕπτιον ἀνεὶς ἑαυτόν, ὡς 

10 οὔτε προσέχων οὔτε κατακούων. ἐπεὶ δ᾽ ὃ Περπέννας 

φιάλην τινὰ λαβὼν ἀκράτου, [καὶ] μεταξὺ πίνων ἀφῆ- 

κεν ἐκ τῶν χειρῶν καὶ ψόφον ἐποίησεν, ὅπερ ἦν αὐτοῖς 

σύμβολον, Αντώνιος ὑκερκατακείμενος παίει τῷ ξίφει 

1 τὸν Σερτώριον. ἀναστρέψαντος δὲ πρὸς τὴν πληγὴν 

ἐκείνου καὶ συνεξανισταμένου, περιπεσὼν εἰς τὸ στῆ- 

οϑος κατέλαβε τὰς χεῖρας ἀμφοτέρας, ὥστε μηδ᾽ ἀμυνό- 

μενον πολλῶν παιόντων ἀποϑανγεῖν. 

27. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν ᾿Ιβήρων εὐθὺς ᾧχοντο, καὶ 

παρέδωκαν ἑαυτοὺς ἐπιπρεσβευσάμενοι τοῖς περὶ Πομπήϊον 

καὶ Μέτελλον" τοὺς δὲ συμμείναντας ó Περπέννας ἀναλα- 

2 Bow ἐπεχείρει τι πράττειν. χρησάμενος δὲ ταῖς Σερτωρίου 

παρασκευαῖς, ὅσον ἐνασχημονῆσαι καὶ φανερὸς γενέσϑαι 

μήτ᾽ ἄρχειν μήτ᾽ ἄρχεσϑαι πεφυκώς, Πομπηΐῳ προσέβαλε" 

s καὶ ταχὺ συντριβεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ γενόμενος αἰχμάλωτος, 

οὐδὲ τὴν ἐσχάτην ὑπέμεινε συμφορὰν ἡγεμονικῶς, ἀλλὰ 

ἃ τῶν Σερτωρίου γραμμάτων κύριος γεγονώς, ὑπισχνεῖτο 

Πομπηΐῳ δείξειν ὑπατικῶν ἀνδρῶν καὶ μέγιστον ἐν Ρώμῃ 

δυναμένων αὐτογράφους ἐπιστολάς, καλούντων Σερτώριον 

16 c. 27 Plut. Pomp. 20, 3—8 App. b. c. 1, 529 —538 Sall. 
hist. 3, 84. 86 M. Frontin. strat. 2, 5, 32 Amm. Marc. 26, 9, 9 

56 ϑρασύτητι Emp.: βραδυτῆτι 7 κλίσεως Sol: κλησίας P 
κλισίας cet. 8 .οὔτεϊ Sch.: o008 9 καὶ del. Emp. 19 ταῖς] 
τοῦ K  . 2?1 συνέβαλεν ΚΡ 95 μεγίστων P 

15 

116 8 

20 



XEPTQ&PIOZ?26,8—27,7 ΕΥ̓ΜΈΝΗΣ 1,2 411 

eic Ἰταλίαν, ὧς πολλῶν ποϑούντων τὰ παρόντα κινῆσαι α. 12 

καὶ μεταβαλεῖν τὴν πολιτείαν. ἔργον οὖν ὁ ΠΙ}ομπήϊος οὐ 4 

γέας φρενὸς ἀλλ᾽ εὖ μάλα βεβηκυίας καὶ κατηρτυμέ- 

»nc ἐργασάμενος, μεγάλων ἀπήλλαξε τὴν “Ρώμην φόβων 

ὅ καὶ νεωτερισμῶν. τὰς μὲν γὰρ ἐπιστολὰς ἐκείνας καὶ ὅ 

τὰ γράμματα τοῦ Σερτωρίου συναγαγὼν ἅπαντα κατέ- 

καυσεν, οὔτ᾽ ἀναγνοὺς οὔτ᾽ ἐάσας ἕτερον" αὐτὸν δὲ τὸν 

Περπένναν κατὰ τάχος ἀνεῖλε, φοβηϑεὶς μὴ τῶν ὀνο- 

μάτων ἐξενεχϑέντων πρός τινας [ἀποστάσεις καὶ ταρα- 

10 χαὶ γένωνται. τῶν δὲ τῷ ΠΠερπέννᾳ συνομοσαμένων 

οἱ μὲν ἐπὶ Πομπήϊον ἀναχϑέντες διεφϑάρησαν, οἱ δὲ 

φεύγοντες εἷς Λιβύην ὑπὸ Μαυρουσίων κατηκοντίσϑη- 

σαν. διέφυγε δ᾽ οὐδεὶς πλὴν Αὐφίδιος [ὁ τοῦ Μαλλίου τ 

ἀντεραστής]᾽ οὗτος δ᾽ ἢ λαϑὼν ἢ παραμεληϑεὶς ἔν τινι 

15 βαρβάρῳ κώμῃ πενόμενος καὶ μισούμενος κατεγήρασεν. 

o Gc 

e ΕΥ̓ΜΈΝΗΣ sss 
1, Εὐμενῆ δὲ τὸν Καρδιανὸν ἱστορεῖ Δοῦρις (FHG II 471) 

πατρὸς μὲν ἁμαξεύοντος ἐν Χερρονήσῳ διὰ πενίαν γενέ- 

1178 σϑαι, τραφῆναι δ᾽ ἐλευϑερίως ἔν γράμμασι καὶ περὶ b 

90 παλαίστραν" ἔτι δὲ παιδὸς ὄντος αὐτοῦ, Φίλιππον παρε- s α. 342 

πιδημοῦντα καὶ σχολὴν ἄγοντα, τὰ τῶν Καρδιανῶν ϑεά- 

σασϑαι παγκράτια μειρακίων καὶ παλαίσματα παίδων, 

16 cf. Α. Vezin, Eumenes von Kardia, Diss. Tübingen 1907 
17 Dio Chrys. 64, 23 Ael. v. h. 12, 43 Nep. Eum. 1, 2. 3 

7 o)r ζαὐτὸς» ἀν., deinde [αὐτὸν] τὸν δὲ Zie.; αὐτὸν δὲ τὸν 
om. 8 9 πρός τινας οἵη. α τινὰ 1,1 ἀποστάσεις : del. Zie. 
19 φυγόντες Zie. 18 δ᾽ om. Q ἀφίδιος Q ὁ τοῦ M. ἀντε- 
ραστής propt. hiat. suspecta hab. Sint., del. Zie. 17 Εὐμένη 
Cor. Sch. Sint. constanter 21 τὰ om. PQ 
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ἐν οἷς εὐημερήσαντα τὸν Εὐμενῆ καὶ φανέντα συνετὸν 

καὶ ἀνδρεῖον, ἀρέσαι τῷ Φιλίππῳ καὶ ἀναληφϑῆγραι. 

8 δοκοῦσι δ᾽ εἰκότα λέγειν μᾶλλον oi διὰ ξενίαν καὶ φι- 

λίαν πατρῴαν τὸν Εὐμενῆ λέγοντες ὑπὸ τοῦ Φιλίππου 

a.336 προαχϑῆναι. μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν οὔτε συν- 

ἔσει τινὸς οὔτε πίστει λείπεσθαι δοκῶν τῶν περὶ 'AAÉ- 

e ξανδρον, ἐκαλεῖτο μὲν ἀρχιγραμματεύς, τιμῆς δ᾽ ἧσπερ 

5 οἱ μάλιστα φίλοι καὶ συνήϑεις ἐτύγχανεν: ὥστε καὶ 

στρατηγὸς ἀποσταλῆναι κατὰ τὴν ᾿Ινδυκὴν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 

μετὰ δυνάμεως, καὶ τὴν “Περδίκκου παραλαβεῖν ἱππαρ- 

α. 334 χίαν, ὅτε Περδίκκας ἀποϑανόντος Ἡφαιστίωνος sig τὴν 

e ἐκείνου προῆλϑε τάξιν. διὸ καὶ Νεοπτολέμου τοῦ ἀρ- 

χιυπασπιστοῦ μετὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου τελευτὴν λέγοντος, 

ὡς αὐτὸς μὲν ἀσπίδα καὶ λόγχην, Εὐμενὴς δὲ γραφεῖον 

ἔχων καὶ πινακίδιον ἠκολούϑει, κατεγέλων οἱ Μακεδό- 

γες, μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν τὸν Εὐμενῆ καὶ τῆς κατὰ 

τὸν γάμον οἰκθιότητος ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἰδότες ἀξιω- 

ἴ ϑέντα. Baoatvip yàp τὴν Ἀρταβάζου πρώτην ἐν Aoíq 

γνοὺς ὃ ̓Αλέξανδρος, ἐξ ἧς υἱὸν ἔσχεν Ἡρακλέα, τῶν 

a.334 ταύτης ἀδελφῶν, Πτολεμαίῳ μὲν ̓ Απάμαν, Εὐμενεῖ δ᾽ 

Ἄρτωνιν ἐξέδωκεν, ὅτε καὶ τὰς ἄλλας Περσίδας διέ- 

γειμε καὶ συνῴκισε τοῖς ἐναίροιξ: 

9. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ προσέκρουσε πολλάκις "Aàe- 

α. 24 

7 Arr. an, 7, 4, 6. Nep. Eum. 1, 5, 6 8 Curt. 9, 1, 19 
10 Nep. Eum. 1, 6 Arr. an. 7, 14, 10 Succ. AL 8 18 Plut. 
Alex. 21, 8. 9 Diod. 20, 20, 1. 28, 1 Curt. 10, 6, 11 Iustin. 11, 
10,2. 3. 13, 2, 7 20 Arr. an. 7, 4, 6 

3. 4 φιλίαν καὶ Pria KV^ 6 οὔτε] οὐ Q 1 ἧσπερ Rei.: 
ὥσπερ 9 στρατηγὸν P 10 περδίκου Q et infra ἐπαρχίαν Α 
11 οἰκειώσεως 8 19 ὁ οἵη. Ῥ εἶχεν Q 20 ᾿ἡπάμαν] "Aoro- 
κάμαν Arr. sóusvij L'K 21 Aoroviv Arr.: ΡΘΟΥΝ vel 
βαρσίννην codd. &oróvnv Phot. bibl.p.68b 13 διένεμε L'KP 
43 συνώκιξζε: corr. Cor. 
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ξάνδρῳ καὶ παρεκινδύνευσε δι’ ᾿Ηφαιστίωνα. πρῶτον a 

μὲν γὰρ Εὐΐῳ τῷ αὐλητῇ τοῦ “Ηφαιστίωνος oixíav κα- 

τανείμαντος ἣν οἱ παῖδες ἔτυχον τῷ Εὐμενεῖ προκατει- 

ληφότες, ἐλϑὼν ὑπ᾽ ὀργῆς πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον ὃ Εὐ- 

s μενὴς ἐβόα μετὰ Μέντορος, ὡς αὐλεῖν εἴη κράτιστον ἢ 

118 8 τραγῳδεῖν τὰ ὅπλα δίψαντας ἔκ τῶν χειρῶν, ὥστ᾽ 4λέ- 

ξανδρον αὐτῷ συναγανακτεῖν καὶ λοιδορεῖσθαι τῷ e 

“Ἡφαιστίωνι. ταχὺ μέντοι μεταπεσὼν αὖϑις εἶχε τὸν 

Εὐμενῆ δι’ ὀργῆς, ὡς ὕβρει μᾶλλον πρὸς ἑαυτὸν ἢ. 

τὸ παρρησίᾳ πρὸς Ἡφαιστίωνα χρησάμενον. ἔπειτα Νέαρ- 4 a.315 

yov- ἐκπέμπων μετὰ νεῶν ἐπὶ τὴν ἔξω ϑάλασσαν, ἤτει 

χρήματα τοὺς φίλους" οὐ γὰρ ἦν ἔν τῷ βασιλείῳ. τοῦ ὑ 

δ᾽ Εὐμενοῦς αἰτηϑέντος μὲν τριακόσια τάλαντα, δόντος —- 
δ᾽ ἑκατὸν μόνα, καὶ ταῦτα γλίσχρως καὶ μόλις αὐτῷ συν- 

15 εἰλέχϑαι διὰ τῶν ἐπιτρόπων φάσκοντος, οὐδὲν ἐγκα- 

λέσας οὐδὲ δεξάμενος, ἔκέλευσε τοὺς παῖδας κρύφα τῇ 

σκηνῇ τοῦ Εὐμενοῦς πῦρ ἐνεῖναι, βουλόμενος ἐκκομιζο- 

μένων τῶν χρημάτων λαβεῖν ἐπ’ αὐτοφώρῳ ψευδόμε- f 

γον. ἔφϑη δ᾽ ἡ σκηνὴ καταφλεχϑεῖσα, καὶ μετενόησε e 

40 τῶν γραμμάτων διαφϑαρέντων ὃ ᾿Αλέξανδρος. τὸ δὲ 

συγχυϑὲν χρυσίον καὶ ἀργύριον ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀνευρέϑη. 

πλεῖον ἢ χιλίων ταλάντων. ἔλαβε δ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ καὶ τ 

γράψας τοῖς πανταχοῦ σατράπαις καὶ στρατηγοῖς ἀντί- 

γραφα τῶν διεφϑαρμένων ἀποστέλλειν, πάντα παρα- 584 

ss λαμβάνειν ἐκέλευσε τὸν Εὐμενῆ. πάλιν δὲ περὶ δωρεᾶς s 

'τιγος εἰς διαφορὰν καταστὰς πρὸς τὸν Ἡφαιστίωνα, καὶ 

e 

1 cf. Àrr. an. 7, 18, 1. 14, 9 

1 δ om. Q 2.8 καταλύσαντος ἃ 12 οὐ γὰρ] οὗ P 
18 διδόντος Sch. 16 οὐδὲ] ὁ δὲ Ρ 21 καὶ € Sch.; 7] 
22 ἥν: del. Zie, 84 διεσταλμένων Q φγραμμάτωνν ἀποστέλ- 
Aew Zie. 
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πολλὰ μὲν ἀκούσας κακῶς πολλὰ δ᾽ εἰπών, τότε μὲν 

a.324 9 οὐκ ἔλαττον ἔσχε᾽ μετ᾽ ὀλίγον δὲ τελευτήσαντος φαι- 

στίωνος, πεοιπαϑῶν ὁ βασιλεύς, καὶ πᾶσιν οὗὃς ἐδόκει 

ζῶντι μὲν ἐκείνῳ φϑονεῖν, ἐπιχαίρειν δὲ τεϑνηκότι τραχέως 

ὁμιλῶν καὶ χαλεπὸς ὥν, μάλιστα τὸν Εὐμενῆ ÓU ὑποψίας 5 

εἶχε, καὶ προὔφερε πολλάκις τὰς διαφορὰς καὶ λοιδορίας 

10 ἐκείνας. ὁ δὲ πανοῦργος ὧν xai πιϑανός, ἐπεχείρησεν 

οἷς ἀπώλλυτο σῴζειν ἑαυτόν. κατέφυγε γὰρ εἰς τὴν 

Ὁ πρὸς Ἡφαιστίωνα φιλοτιμίαν ᾿Αλεξάνδρου καὶ χάριν, 

ὑφηγούμενός τε τιμὰς αἵ μάλιστα κοσμεῖν ἔμελλον τὸν 10 1198 

τεϑνηκότα, καὶ χρήματα τελῶν εἷς τὴν τοῦ τάφου κατα- 

σκευὴν ἀφειδῶς καὶ προϑύμως. : 

a.3233 8. Αποϑανόντος δ᾽ ᾿Αλεξάνδρου, καὶ τῆς φάλαγ- 

γος διεστώσης πρὸς τοὺς ἑταίρους, τῇ μὲν γνώμῃ τού- 

; τοῖς προσένειμεν ἑαυτὸν ὁ Εὐμενής, τῷ δὲ λόγῳ κοινός ss 

τις ἦν πρὸς ἀμφοτέρους καὶ ἰδιώτης, ὡς οὐδὲν αὐτῷ 

προσῆκον ὄντι ξένῳ πολυπραγμονεῖν ἐν ταῖς Μακεδόνων 

διαφοραῖς. καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων ἐκ Βαβυλῶνος ἀνα- 

σκευασαμένων, αὐτὸς ὑπολειφϑεὶς ἐν τῇ πόλει, κατε- 

πράδνε τοὺς) πολλοὺς τῶν πεζῶν καὶ πρὸς τὰς δια- s 

es λύσεις ἡδίους ἐποίησεν. ἐπεὶ δ᾽ ἀναμειχϑέντες ἀλλήλοις 

οἱ στρατηγοὶ καὶ καταστάντες éx τῶν πρώτων ταραχῶν, 

διενέμοντο σατραπείας καὶ στρατηγίας, Εὐμενὴς λαμβάνει 

Καππαδοκίαν καὶ Παφλαγονίαν καὶ τὴν ὑποκειμένην 

13 Arr. succ. Al. 2. 8 21 Arr. succ, Al. 6 Diod. 18,83,1 
Dexipp. fg. 1 (— FHG ΠῚ 667) Nep. Eum. 2, 2 Curt. 10, 10, 3 
Iustin. 13, 4, 16 

6 εἶχε Steph.: ἔσχε 1 ὧν om. L'K 8 .σώξειν ἑαυτὸν ante 
ἐπεχείρησεν hab. P 9 πρὸς om.Q, 10 αἷς L' 11 γρῆμα P 
14 ἑτέρους, Sed c 8.8., P, item v. 18; ἑτέρους hic L 156 ὁ om. P 
τῶι λόγωι δὲ P . 17 ξένωι ὄντι: iranspos. Benseler ἐν K: om. 
-APQ (τὰς M. διαφοράς Kronenberg) 250 τοὺς add.C 28 σατρα- 
πίας L!P 94 (yijv) τὴν Zie. cl. e. g. p. 420, 2 
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τῇ Ποντικῇ ϑαλάττῃ μέχρι Τραπεζοῦντος, οὔπω τότε 

Μακεδόνων οὖσαν, Αριαράϑης γὰρ αὐτῆς ἐβασίλευεν, 

ἀλλ᾽ ἔδει Δεόννατον καὶ ᾿Αντίγονον χειρὶ μεγάλῃ τὸν 

Εὐμενῆ καταγ (αγ)όντας ἀποδεῖξαι τῆς χώρας σατράπην. 

δ Αντίγονος μὲν οὖν οὐ προσέσχε τοῖς γραφεῖσιν ὑπὸ 

Περδίκκου, μετέωρος ὧν ἤδη καὶ περιφρονῶν ἁπάντων, 

Asóvvaroc δὲ κατέβη μὲν ἄνωθϑεν sig Φρυγίαν, ἀναδε- 

ξόμενος Εὐμενεῖ τὴν σατραπείαν. “Ἑκαταίου δὲ τοῦ Kapo- 

διανῶν τυράννου συμμείξαντος αὐτῷ, καὶ δεομένου βοη- 

10 ϑεῖν μᾶλλον Αντιπάτρῳ καὶ Μακεδόνων τοῖς ἔν Λαμίᾳ 

πολιορκουμένοις, ὥρμητο διαβαίνειν, καὶ τὸν Εὐμενῆ 

παρεκάλει καὶ διήλλαττε πρὸς τὸν Ἑκαταῖον. ἦν γὰρ αὖ- 

τοῖς πατρική τις ἐκ πολιτικῶν διαφορῶν ὑποψία πρὸς ἀλ- 

λήλους, καὶ πολλάκις ὁ Εὐμενὴς ἐγεγόνει φανερὸς κατή- 

15 γορῶν τοῦ “Ἑκαταίου τυραννοῦντος, καὶ παρακαλῶν 

᾿Αλέξανδρον ἀποδοῦναι τοῖς Καρδιανοῖς τὴν ἐλευϑε- 

| ρίαν. διὸ καὶ τότε τοῦ Εὐμενοῦς παραιτουμένου τὴν 
n 

H 
D 

| ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας στρατείαν, xoi δεδιέναι φάσκοντος Ἂν- 
;] 

x 8 τίπατρον μήπως Ἑ καταίῳ χαριζόμενος καὶ πάλαι μισῶν 

 φοαὐτὸν ἀνέλῃ, πιστεύσας ὃ Λεόννατος οὐδὲν ὧν ἐφρόνει 
h ' $t » , / ' E E / - πρὸς αὐτὸν ἀπεκρύψατο. λόγος μὲν γὰρ ἦν ἡ βοήϑεια 

M , 5 Δ A ^ 5 A * - 

καὶ πρόφασις, ἐγνώκει δὲ διαβὰς εὐϑὺς ἀντιποιεῖσϑαι 

Μακεδονίας" καί τινας ἐπιστολὰς ἔδειξε Κλεοπάτρας, 

μεταπεμπομένης αὐτὸν εἰς IléAAav ὡς γαμησομένης. ὁ 

39 δ᾽ Μύμενής, εἴτε τὸν ᾿Αντίπατρον δεδοικώς, εἴτε τὸν 

Δεόννατον ἔμπληκτον ὄντα καὶ φορᾶς μεστὸν ἀβεβαίου 
| 7 Nep. Eum. 2, 4. 5 | 

4 κατάγοντας: corr. Sch. 6 τοῦ περδίκκου K — 7 Asovvacosg: 
corr. Latte cl. W. Schulze, lat. Eigennamen 32, 4; item v. 7. 20. 26 

LP 7.8 ἀναδεξάμενος: corr. Cor. 8 εὐμενῆ L'P σατραπείαν Εἰ: 
|. σατραίαν],ἷ στρατείαν K"PQL? 12 τὸν om. A ὁ 14 ἐγεγόνει] 

| κατηγόρει Q, φανερῶς PQ 15 τοῦ] τοὺς L' 11 τότε] vo$- 

l 

| 

————— —— 

Kai ten im tnm 

κυ 5. - σ᾿ ὦ... 

του L! post εὐμενοῦς pon. Καὶ 19 μήπως] μὴ Ῥ 

4 α. 828 

o 

“2 

o o 

to 
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4.322 καὶ ὀξείας ἀπογνούς, νύκτωρ ἀνέζευξε, τὴν ἑαυτοῦ λα- 

τ: βὼν ἀποσκευήν. εἶχε δὲ τριακοσίους μὲν ἱππεῖς, δια- 

f κοσίους δὲ τῶν παίδων ὁπλοφόρους, ἐν δὲ χρυσοῖς εἷς 

12 ἀργυρίου λόγον τάλαντα πεντακισχίλια. φυγὼν δ᾽ οὕ- 

τως πρὸς Περδίκκαν, καὶ và Δεοννάτου βουλεύματα κατ- 5 

εἰπών, εὐθὺς μὲν ἴσχυε μέγα παρ᾽ αὐτῷ, καὶ τοῦ συνε- 

δρίου μετεῖχεν, ὀλίγον δ᾽ ὕστερον sig Καππαδοκίαν 

᾿ κατήχϑη μετὰ δυνάμεως, αὐτοῦ Περδίκκου παρόντος καὶ 

$8813 στρατηγοῦντος. ᾿Αριαράϑου δὲ ληφϑέντος αἰχμαλώτου, 
καὶ τῆς χώρας ὑποχειρίου γενομένης, ἀποδείκνυται σα- 10 

14 τράπης. καὶ τὰς μὲν πόλεις τοῖς ἑαυτοῦ φίλοις παρέ- 

δωκε, καὶ φρουράρχους ἐγκατέστησε, καὶ δικαστὰς ἀπέ- 

Aure καὶ διοικητὰς οὗς ἐβούλετο, τοῦ llegÓ(xxov μηδὲν | 

éy τούτοις πολυπραγμονοῦντος" αὐτὸς δὲ συναγέζευξεν, 

ἐκεῖνόν τε ϑεραπεύων, καὶ τῶν βασιλέων ἀπολείπεσθαι 15 

μὴ βουλόμενος. : 

4, Οὐ μὴν ἀλλ ὃ Περδίκκας, ἐφ’ ἃ μὲν ὥρμητο 

πιστεύων δι’ αὑτοῦ προσάξεσϑαι, τὰ δ᾽ ὑπολειπόμενα 

δεῖσϑαι δραστηρίου τε καὶ πιστοῦ φύλακος οἰόμενος, 

ἀπέπεμψεν ἐκ Κιλικίας τὸν Εὐμενῆ, λόγῳ μὲν ἐπὶ τὴν so 
Ὁ ἑαυτοῦ σατραπείαν, ἔργῳ δὲ τὴν ὅμορον ᾿Δρμενίαν τε- 

? ταραγμένην ὑπὸ Νεοπτολέμου διὰ χειρὸς ἕξοντα. τοῦ- 

τον μὲν οὖν ó Εὐμενής, καίπερ ὄγκῳ vwi καὶ φρονήματι 

κενῷ διεφϑαρμένον, ἐπειρᾶτο ταῖς ὁμιλίαις κατέχειν" 

s αὐτὸς δὲ τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων ἐπηομένην καὶ 151 

ϑρασεῖαν εὑρών, ὥσπερ ἀντίταγμα κατεσκεύαζεν αὐτῇ se 

4 Diod. 18, 16, 1 —3. 22,1 Arr. succ, Al. 11 Nep. Eum. 2, 3 
Iustin. 13, 6, 1—3 ^ 26 Diod. 18, 29, 3. 30, 1 

4. ὅ οὗτος P 8 περδίκκα C 10. 11 ὁ σατράπης 8 
12. 18 ἀπέλειπεν L! 18 περδίκκα K 14 συνέζευξεν PQ 
16 μὴ δεόμενος ᾳ 18 προσάξασϑαι A 91 σατραπίαν L!P 
993 νεοπολέμου L 98 οὖν om. Q 9ῦ αὐτὴν Zie. 
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δύναμιν ἱππικήν, τῶν μὲν ἐγχωρίων τοῖς ἱππεύειν δυ- α. 322 

γαμένοις ἀνεισφορίας διδοὺς καὶ ἀτελείας, τῶν δὲ περὶ 

αὑτὸν οἷς μάλιστ᾽ ἐπίστευεν ὠνητοὺς διανέμων ἵππους, 

φιλοτιμίαις τε καὶ δωρεαῖς τὰ φρονήματα παροξύνων, 

5 xci τὰ σώματα κινήσεσι καὶ μελέταις διαπονῶν, ὥστε « ο 

τοὺς μὲν ἐκπλαγῆναι, τοὺς δὲ ϑαρρῆσαι τῶν Μακεδό- 

vov, ὁρῶντας ὀλίγῳ χρόνῳ περὶ αὐτὸν ἠϑροισμένους ἵπ- 

πεῖς οὐκ ἐλάττους ἑξακισχιλίων καὶ τριακοσίων. 

ὅ. Ἐπεὶ δὲ Κρατερὸς καὶ Ἀντίπατρος τῶν Ἑλλήνων 

10 περιγενόμενοι διέβαινον εἰς ᾿Ασίαν, τὴν Περδίκκου κα- 

ταλύσοντες ἀρχήν, καὶ προσηγγέλλοντο μέλλοντες ἐμβα- 

λεῖν εἰς Καππαδοκίαν, ὃ Περδίκκας αὐτὸς ἐπὶ Πτολε- 

μαῖον στρατεύων, ἀπέδειξε τὸν Εὐμενῆ τῶν ἐν Aouevía 

καὶ Καππαδοκίᾳ δυνάμεων αὐτοκράτορα στρατηγόν" 

i5 καὶ περὶ τούτων ἐπιστολὰς ἔπεμψεν, Ἀλκέταν μὲν καὶ 

Νεοπτόλεμον Εὐμενεῖ προσέχειν κελεύσας, Εὐμενῆ δὲ ἃ 

χρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν ὅπως αὐτὸς ἔγνωκεν. AAxécac 

μὲν οὖν ἄντικρυς ἀπείπατο τὴν στρατείαν, ὡς τῶν ὑπ᾽ 

αὐτῷ Μακεδόνων ᾿Αντιπάτρῳ μὲν αἰδουμένων μάχε- 

so σϑαι, Κρατερὸν δὲ καὶ δέχεσϑαι δι’ εὔνοιαν ἑτοίμων 

ὄντων. Νεοπτόλεμος δὲ βουλεύων μὲν ἐπὶ Εὐμενεῖ 4 

προδοσίαν οὐκ ἔλαϑε, καλούμενος δ᾽ οὐχ ὑπήκουσεν, 

ἀλλὰ παρέταττε τὴν δύναμιν. ἔνϑα πρῶτον ὃ Εὖμε- 53521 

γὴς ἀπέλαυσε τῆς ἑαυτοῦ προνοίας καὶ παρασκευῆς" 

45 ἡττώμενος γὰρ ἤδη κατὰ τὸ πεζόν, ἐτρέψατο τοῖς ἱππεῦσι 

τὸν Νεοπτόλεμον, καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἔλαβεν αὐτοῦ, καὶ 

[2] 

e 

9 c. 5 Diod. 18, 29, 1—6 Arr. succ. Al. 26 Nep. Eum. 3,2 
Iustin. 13, 6, 14. 15. 8, 3—5 

1 ἱππεῦσι L!'P 10 τὴν] τοῦ P καταλύσαντες P 11. 12 ἐμ- 
βάλλειν KPQ ἐμβαλλεῖν L — 15 ἔπεμψεν AP: ἔγραψεν KB" ἐπέ- 
γραψεν Q 16 εὐμενῆ L'Q 18 οὖν om. L'K 20 κρατε- 
ρὸν---δέχεσϑαι om. L' — 22 ὑπήκουεν PQ 25 ἡττημένος Herw. 
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«431 e τῇ φάλαγγι διεσπαρμένῃ περὶ τὴν δίωξιν ἄϑρους éme- 

λάσας, ἠνάγκασε τὰ ὅπλα ϑέσϑαι καὶ {δόντας xoi) λα- 

βόντας ὅρκους αὐτῷ συστρατεύειν. 

6. Ὃ μὲν οὖν Νεοπτόλεμος ὀλίγους τινὰς συναγαγὼν ἐκ 
τῆς τροπῆς, ἔφυγε πρὸς Κρατερὸν καὶ ᾿ΑΑντίπατρον, παρ᾽ 122 8 

ἐκείνων δ᾽ ἀπέσταλτο πρεσβεία πρὸς Εὐμενῆ, παρακα- 6 

λοῦσα μεταϑέσϑαι πρὸς αὐτούς, καρπούμενον μὲν ἃς εἶχε 

σατραπείας, προσλαβόντα δὲ στρατιὰν καὶ χώραν παρ᾽ 

αὐτῶν, Αντιπάτρῳ μὲν ἀντ᾽ ἐχϑροῦ φίλον γενόμενον, 

τ Κρατερῷ δὲ μὴ γενόμενον ἔκ φίλου πολέμιον. ταῦϑ᾽ ὃ τὸ 

Εὐμενὴς ἀκούσας, ᾿Αντιπάτρῳ μὲν οὐκ ἂν ἔφη παλαιὸς 

f ὧν ἐχϑρὸς νῦν γενέσϑαι φίλος, ὅτ᾽ αὐτὸν ὁρᾷ τοῖς φίλοις ὡς 

8 ἐχϑροῖς χρώμενον, Κρατερὸν δὲ Περδίκκᾳ διαλλάττειν 

ἕτοιμος εἶναι καὶ συνάγειν ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ δικαίοις, 

x*ek ἄρχοντος δὲ πλεονεξίας *** τῷ ἀδικουμένῳ βοηϑήσειν 15 

μέχρι ἂν ἐμπνέῃ, καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα καὶ τὸν βίον ἢ τὴν 

πίστιν προήσεσϑαι. θ. οἱ μὲν οὖν περὶ τὸν ᾿ΑΑἀντίπατρον 

πυϑόμενοι ταῦτα, κατὰ σχολὴν ἐβουλεύοντο περὶ τῶν 

ὅδ6 ὅλων: ὃ Νεοπτόλεμος δὲ μετὰ τὴν φυγὴν ἀφικόμενος 

πρὸς αὐτούς, τήν τε μάχην ἀπήγγελλε, καὶ παρεκάλει 30 

βοηϑεῖν, μάλιστα μὲν ἀμφοτέρους, πάντως δὲ Κρατερόν" 

2 ποϑεῖσϑαι γὰρ ὑπερφυῶς ἐκεῖνον ὑπὸ τῶν Μακεδόνων, 

κἂν μόνον ἴδωσι τὴν καυσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν φωνὴν ἀκού- 

30006, μετὰ τῶν ὅπλων ἥξειν φερομένους. καὶ γὰρ ἦν 

ὄντως ὄνομα τοῦ Κρατεροῦ μέγα, καὶ μετὰ τὴν ᾿4λεξάν- ss 

17 c, 6. 7 Diod. 18, 29, 6—32 Arr. succ. Al. 27 Nep. Eum. 
3, 3—4, 4 Iustin. 13, 8, 5—9 Suid. s. v. Κρατερός 

2 δόντας καὶ add,Rei 4 συνάξας Q 8 στρατείαν: corr. Br. 
15 lac. bis stat. Zie., haec fere excidisse ratus: (x«l φυλάττουσι 
μὲν τὰς σπονδὰς ἀμφοτέροις προϑύμως συμμαχήσειν, ἄρχοντος 
δὲ πλεονεξίας (ϑατέρου», τῷ ἀδικ. wvÀ. πλεονεξία ex ras.P 
96 τοῦ κρατεροῦ ὄνομα 8, 
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Ópov τελευτὴν τοῦτον ἐπόϑησαν οἱ πολλοί, μνημονεύοντες a. 321 

ὅτι καὶ πρὸς ᾿Αλέξανδρον ὑπὲρ αὐτῶν ἀνεδέξατο πολλά- 

κις ἀπεχϑείας πολλάς, ὑποφερομένου πρὸς τὸν Περσικὸν 

ζῆλον ἀντιλαμβανόμενος, καὶ τοῖς πατρίοις ἀμύνων, διὰ 
$ τρυφὴν καὶ ὄγκον ἤδη περιυβριζομένοις. τότε δ᾽ οὖν «ὖ 

ὁ Κρατερὸς τὸν μὲν ᾿Αντίπατρον eig Κιλικίαν ἀπέστελ- 

λεν, αὐτὸς δὲ τῆς δυνάμεως ἀναλαβὼν πολὺ μέρος, ἐπὶ 

|». τὸν Εὐμενῆ μετὰ τοῦ Νεοπτολέμου προῆγεν, οἰόμενος 
οὐ προσδεχομένῳ καὶ μετὰ πρόσφατον νίκην ἔν ἀταξίᾳ 

10 καὶ περὶ πότους ἔχοντι τὴν δύναμιν ἐπιπεσεῖσθαι. 5 

S TO μὲν οὖν προαισϑέσϑαι τὴν ἔφοδον αὐτοῦ τὸν Εὐμενῆ 

καὶ προπαρασκευάσασϑαι νηφούσης ἄν τις ἡγεμονίας, 

οὐ μὴν ἄκρας ϑείη δεινότητος" τὸ δὲ μὴ μόνον τοὺς πο- ὃ 

λεμίους ἃ μὴ καλῶς εἶχεν αἰσϑέσϑαι διαφυγεῖν, ἀλλὰ 

15 καὶ τοὺς μετ΄ αὐτοῦ στρατευομένους ἀγνοοῦντας ᾧ 

μαχοῦνται προενσεῖσαι τῷ Κρατερῷ, καὶ ἀποκρύψαι τὸν ς 

ἀντιστράτηγον, ἴδιον δοκεῖ τούτου τοῦ ἡγεμόνος ἔργον 

γενέσϑαι. διέδωκε μὲν οὖν λόγον ὡς Νεοπτόλεμος 
αὖϑις ἐπίοι καὶ Πίγρης, ἔχοντες ἱππεῖς [καὶ] Καππαδοκῶν 

20 καὶ Παφλαγόνων. νυκτὸς δ᾽ ἀναζεῦξαι βουλόμενος, s 

εἶτα καταδαρϑών, ὄψιν εἶδεν ἀλλόκοτον. ἐδόκει γὰρ 

ὁρᾶν ᾿Αλεξάνδρους δύο παρασκευαζομένους ἀλλήλοις 

μάχεσθαι, μιᾶς ἑκάτερον ἡγούμενον φάλαγγος εἶτα τῷ 9 

μὲν τὴν ᾿Αϑηνᾶν, τῷ δὲ τὴν Δήμητραν βοηϑοῦσαν ἐλ- 

35 ϑεῖν, γενομένου δ᾽ ἀγῶνος ἰσχυροῦ, κρατηϑῆναι τὸν μετὰ 

τῆς ᾿Αϑηνᾶς, τῷ δὲ νικῶντι σταχύων δρεπομένην τὴν 

2 πρὸς om. Q 6 περιυβρισμένοις K 6. 1 ἀπέστειλεν Q 
8 προσῆγεν: corr, Rei. 10 περιπεσεῖσϑαι Q 17 τούτου Sol: 
τοῦτο cOdd. τοῦτο τοῦ *x* ἡγεμόνος Zie. attributum excidisse 
ratus, quo summa laus imperatoriae artis Eumeni dabatur 
18 μὲν del. Br. 19 καὶ del Rei; an καὶ {πεζοὺς vel sim.? 
24 δήμητραν KPQ: δήμητρα A, item p. 420,1 e£ 7 25 τὸν om. P 
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run Δήμητραν συμπλέκειν στέφανον. αὐτόϑεν μὲν οὖν τὴν 

ὄψιν εἴκαζεν εἶναι πρὸς αὑτοῦ, μαχομένου περὶ γῆς 

ἀρίστης καὶ τότε πολὺν καὶ καλὸν ἐχούσης ἐν κάλυκι 

στάχυν᾽ ἅπασα γὰρ κατέσπαρτο, καὶ παρεῖχεν εἰρήνῃ 
πρέπουσαν ὄψιν, ἀμφιλαφῶς τῶν πεδίων κομώντων᾽ 5 

μᾶλλον δ᾽ ἐπερρώσϑη πυϑόμενος σύνϑημα τοῖς πολε- 

1 μίοις ᾿Αϑηνᾶν καὶ ᾿Αλέξανδρον εἶναι. Δήμητραν δὴ καὶ 

αὐτὸς ἐδίδου σύνϑημα καὶ ᾿Αλέξανδρον, ἀναδεῖσϑαί τε 

πάντας éxéAeve καὶ καταστέφειν τὰ ὅπλα, τῶν σταχύων 

12 λαμβάνοντας. ὁρμήσας δὲ πολλάκις ἐξαγορεῦσαι καὶ τὸ 

φράσαι τοῖς περὶ αὑτὸν ἡγεμόσι καὶ στρατηγοῖς, πρὸὸῤὁὀ 

ὃν ἔμελλεν ὁ ἀγὼν ἔσεσϑαι, καὶ μὴ μόνος ἐν αὑτῷ ϑέμε- 

e voc ἀποκρύψαι καὶ κατασχεῖν ἀπόρρητον οὕτως ἀναγ- 

καῖον, ὅμως ἐνέμεινε τοῖς λογισμοῖς καὶ διεπίστευσε 

τῇ γνώμῃ τὸν κίνδυνον. 15 

ἡ. Αντέταξε δὲ Κρατερῷ: Μακεδόνων μὲν οὐδένα, 

δύο δ᾽ ἱππαρχίας ξενικάς, ὧν Φαρνάβαζος ὁ Αρταβά- 1248 

ζου καὶ Φοῖνιξ ὁ Τενέδιος ἡγοῦντο, διακελευσάμενος 

ὀφϑέντων τῶν πολεμίων ἐλαύνειν κατὰ τάχος καὶ συμ- 

πλέκεσϑαι, μὴ διδόντας ἀναστροφήν, μηδὲ φωνὴν μηδὲ 30 

? κήρυκα πεμπόμενον προσιεμένους. ἐδεδίει γὰρ ἰσχυ- 

ρῶς τοὺς Μακεδόνας, μὴ γνωρίσαντες τὸν Κρατερὸν 
s οἴχωνται μεταβαλόμενοι πρὸς ἐκεῖνον. αὐτὸς δὲ τοὺς 
f ἐρρωμενεστάτους ἱππεῖς τριακοσίους εἷς ἄγημα συντά- 

ξας, καὶ παρελάσας ἐπὶ τὸ δεξιόν, ἔμελλε τοῖς περὶ INeo- s5 

4 πτόλεμον ἐπιχειρεῖν. ὡς δὲ τὸν ἐν μέσῳ λόφον ὕπερ- 

βαλόντες, ὥφϑησαν ὀξεῖαν καὶ usÜ' ὁρμῆς σφοδροτέρας 

m 

2 εἴκαζον L'PQ, γῆς Mu.: τῆς 71 δὲ pro δὴ C, δὲ ante δὴ 
ins. L*A Iunt. 9 αὐτοὺς ἐκέλευεν πάντας K 10 λαμβάνοντα P 
12 μόνον Sch. 18 τενέδειος 1} . 91 προιεμένους L! 
28 μεταβαλλόμενοι L'K 94 ἵππους Q 27 ὀξεῖαν post σφο- 
δροτέρας pon. 8 - 
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ποιούμενοι τὴν ἔφοδον, ἐκπλαγεὶς ὃ Κρατερὸς καὶ πολ- a. 321 
λὰ λοιδορήσας τὸν Νεοπτόλεμον, ὡς ἐξηπατημένος 

ὑπ’ αὐτοῦ περὶ τῆς τῶν Μακεδόνων μεταβολῆς, &yxe- 587 

λευσάμενος ἀνδραγαϑεῖν τοῖς περὶ αὐτὸν ἡγεμόσιν àvr- 
εξήλασε. γενομένης δὲ τῆς πρώτης συρράξεως βαρείας, 5 

καὶ τῶν δοράτων ταχὺ συντριβέντων, τοῦ δ᾽ ἀγῶνος ἔν 
τοῖς ξίφεσιν ὄντος, o0 καταισχύνας ὁ Κρατερὸς τὸν 

Ἀλέξανδρον, ἀλλὰ πολλοὺς μὲν καταβαλών, πολλάκις 

δὲ τρεψάμενος τοὺς ἀντιτεταγμένους, τέλος δὲ πληγεὶς 

10 ὑπὸ Θρᾳκὸς ἐκ πλαγίων προσελάσαντος, ἀπερρύη τοῦ 

ἵππου. πεσόντα δ᾽ αὐτὸν οἱ μὲν ἄλλοι παρήλασαν àyvo- 6 

οὔντες, Γοργίας δ᾽ (εἷς) τῶν Εὐμενοῦς στρατηγῶν ἔγνω 

τε καὶ καταβὰς περιέστησε φρουρὰν τῷ σώματι κακῶς 

ἤδη διακειμένου καὶ δυσϑανατοῦντος. 

15 Ἔν τούτῳ δὲ καὶ Νεοπτόλεμος Εὐμενεῖ συνήρχετο. ἴ 

μισοῦντες γὰρ ἀλλήλους πάλαι καὶ δι ὀργῆς ἔχοντες, &v b 

μὲν δυσὶν ἀναστροφαῖς οὐ κατεῖδον, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ γνωρί- 

σαντες εὐϑὺς ἤλαυνον, σπασάμενοι τὰ ἐγχειρίδια καὶ 

βοῶντες. τῶν δ᾽ ἵππων ἐξ ἐναντίας βίᾳ συμπεσόντων s 

20 ὥσπερ τριήρων, τὰς ἡνίας ἀφέντες ἀλλήλων ἐπεδράξαντο 

ταῖς χερσί, τά τε κράνη περισπῶντες, καὶ περιρρηγνύντες 
58 ἐκ τῶν ἐπωμίδων τοὺς ϑώρακας. πρὸς δὲ τὸν σπαραγμὸν 9 

ὑπεκδραμόντων ἅμα τῶν ἵππων, ἀπορρυέντες εἷς γῆν 

καὶ περιπεσόντες ἀλλήλοις, ἐν λαβαῖς ἦσαν καὶ διεπά- 

s; λαίον. εἶϑ᾽ ὁ μὲν Εὐμενὴς τοῦ Νεοπτολέμου προεξ- 10 ς 

αγισταμένου τὴν ἰγνύαν ὑπέκοψεν, αὐτὸς εἷς ὀρϑὸν φϑά- 

σι 

2 νεοπόλεμον L! 8 περὶ] ὑπὲρ Q 6 συντάξεως L'P 
7 τὸν κρατερὸν ὁ ἀλέξανδρος Q 59 δὲ δὴ Rei. 12 εἷς add. 
Zie. 18 φρουρὰν (φαὐτοῦ» Zie. 171 κατίδον L!P? 4240 ἐπε- 
δράξαντο PQ: ἐπελάβοντο AK ἐδράξαντο € Diod. 18, 31, 2 
94 περιπεσόντες) περισπῶντες P 25.26 προεξισταμένου PB 
26 ἰγνύην vel iyvov Q ἀπέκοψεν L'K 
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a.331 σας καταστῆναι, ὃ δὲ Νεοπτόλεμος eig ϑάτερον ἐρεισά- 

μενος γόνυ, ϑάτερον δὲ πεπηρωμένος, ἠμύνετο μὲν εὖ- 

ρώστως κάτωθϑεν, οὐ ϑανασίμους δὲ πληγὰς ὑποφέρων, 

11 πληγεὶς δὲ παρὰ τὸν τράχηλον, ἔπεσε καὶ παρείϑη. τοῦ 
δ᾽ Εὐμενοῦς δι’ ὀργὴν καὶ μῖσος παλαιὸν τά ϑ᾽ ὅπλα 5 

περισπῶντος αὐτοῦ καὶ κακῶς λέγοντος, ἔτι τὸ ξίφος 

ἔχων ἔλαϑεν ὑπὸ τὸν ϑώρακα τρώσας ἧ παρέψαυσε τοῦ 

βουβῶνος ἀποβάς. yj δὲ πληγὴ μᾶλλον ἐφόβησεν ἢ 

ἔβλαψε τὸν Εὐμενῆ, δ ἀσϑένειαν ἀμυδρὰ γενομέ: ἡ. 

ἃ σκυλεύσας δὲ τὸν νεκρόν, εἶχε μὲν χαλεπῶς, ὑπὸ τραῦυ- 10 

“μάτων μηροὺς καὶ βραχίονας διακεκομμένος, ὅμως δ᾽ 

ἀναβληϑεὶς ἐπὶ τὸν ἵππον, ἐδίωκε πρὸς ϑάτερον κέρας, 

13 ὡς ἔτι συνεστώτων τῶν πολεμίων. πυϑόμενος δὲ τὴν 

Κρατεροῦ τελευτὴν καὶ προσελάσας, ὡς εἶδεν ἐμπνέον - 

τα καὶ συνιέντα, καταβὰς ἀπεδάκρυσε, καὶ τὴν δεξιὰν 

ἐνέβαλε, καὶ πολλὰ μὲν ἐλοιδόρησε τὸν Νεοπτόλεμον, 

πολλὰ δ᾽ ἐκεῖνον μὲν φκτίσατο τῆς τύχης, αὑτὸν δὲ τῆς 

ἀνάγκης, δι’ ἣν ἀνδρὶ φίλῳ καὶ συνήϑει ταῦτα πεισό- 

μενος ἢ δράσων συνηνέχϑη. 

8, Ταύτην τὴν μάχην Εὐμενὴς ἡμέραις δέκα σχεδόν so 

τι μετὰ τὴν προτέραν ἐνίκησε" καὶ δόξῃ μὲν ἤρϑη μέγας 

e dz αὐτῆς, ὡς τὰ μὲν σοφίᾳ τὰ δ᾽ ἀνδρείᾳ κατειργα- 

σμένος, φϑόνον δὲ πολὺν ἔσχε καὶ μῖσος ὁμαλῶς παρά 

τε τοῖς συμμάχοις καὶ τοῖς πολεμίοις, ὧς ἔπηλυς ἀνὴρ | 

καὶ ξένος ὅπλοις καὶ χερσὶ ταῖς τῶν Μακεδόνων τὸν ss 

1 t5 

M δ 

20 c. 8, 1—4 Diod, 18, 37, 1. 39, 7 Arr. succ. Al. 30. 38 Nep. 
Eum. 5, 1 Iustin. 13, 8, 10 

4 περὶ τὸν K Steph. 7 παρέψαυε Madvig 8 ὑποβάς Cor. 
ἀποστάς Madvig περιβάς Emp. 10 ὑπὸ τῶν K 16 ἐνέβαλλε 
L'EPQ 17 οἰκτίσατο L'KPQ 18 τοιαῦτα vel τὰ τοιαῦτα. 
Zie. Φ1 τι Sol: víj, 92 &vóolc Q — 25 ταῖς τῶν 8: ταῖς ΡΝΡΘ᾽᾽ 
τῶν AK 
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πρῶτον αὐτῶν καὶ δοκιμώτατον ἀνῃρηκώς. ἀλλ᾽ εἰ μὲν 3 α.321 

65 ἔφϑη Περδίκκας πυϑόμενος τὴν Κρατεροῦ τελευτήν, 

οὐκ ἂν ἄλλος ἐπρώτευσε Μακεδόνων" νυνὲ δ᾽ ἀνῃρη- 8 

μένου Περδίκκου κατὰ στάσιν ἐν Αἰγύπτῳ δυσὶν ἡμέραις 

πρότερον, ἧκεν οὗτος ὃ περὶ τῆς μάχης λόγος εἷς τὸ 

στρατόπεδον, καὶ πρὸς ὀργὴν εὐϑὺς οἱ Μακεδόνες ϑάνατον 

τοῦ Εὐμενοῦς κατέγνωσαν. ἀπεδείχϑη δὲ τοῦ πολέμου A 

τοῦ πρὸς αὐτὸν Avríyovoc μετ᾽ ᾿Αντιπάτρου στρατηγός. f 

|oweEnmel δ᾽ Εὐμενὴς τοῖς βασιλικοῖς ἱπποφορβίοις περὶ s 

το τὴν Ἴδην νεμομένοις ἐπιτυχών, καὶ λαβὼν ἵππους ὅσων 

᾿ἔχρῃζε, τοῖς ἐπιμεληταῖς τὴν γραφὴν ἔπεμψε, λέγεται 

γελάσαι τὸν Ἀντίπατρον καὶ εἰπεῖν, ὅτι ϑαυμάζει τὸν 

Εὐμενῆ τῆς προνοίας, ἐλπίζοντα λόγον αὐτοῖς ἀποδώσειν 

τῶν βασιλικῶν ἢ λήψεσθαι παρ᾽ αὐτῶν. 

τ Περὶ δὲ τὰς Σάρδεις ἐβούλετο μὲν ἱπποκρατῶν ὃ ὁ 

Εὐμενὴς τοῖς Δυδίοις ἐναγωνίσασϑαι πεδίοις, ἅμα καὶ 588 

τῇ Κλεοπάτρᾳ τὴν δύναμιν ἐπιδεῖξαι φιλοτιμούμενος " 

αὐτῆς δ᾽ ἐκείνης δεηϑείσης (ἐφοβεῖτο γὰρ αἰτίαν τινὰ τ 

λαβεῖν ὑπὸ τῶν περὶ vOv ᾿Αντίπατρον), ἐξήλασεν εἰς τὴν 

40 ἄνω Φρυγίαν καὶ διεχείμαζεν ἐν Κελαιναῖς" ὅπου τῶν 8..3270 

“μὲν περὶ τὸν Ἀλκέταν καὶ Πολέμωνα καὶ Δόκιμον ὑπὲρ 

ἡγεμονίας διαφιλοτιμουμένων πρὸς αὐτόν, ,,τοῦτ᾽ Tw 

ἔφη ,,γὺ λεγόμενον, ὀλέϑρου δ᾽ οὐϑεὶς λόγος" τοῖς 9 

δὲ στρατιώταις ὑποσχόμενος ἔν τρισὶν ἡμέραις τὸν 

45 μισϑὸν ἀποδώσειν, ἐπίπρασκεν αὐτοῖς τὰς κατὰ τὴν 
χώραν ἐπαύλεις καὶ τετραπυργίας, σωμάτων καὶ βοσκη- 

| 

| 

: e 

15 Iustin. 14, 1, 7—8 Arr. succ. Al, 40. 41 

8 νῦν Sch. 7 τοῦ om. P 10 ἐπιτυχών ante περὶ τ. Ἴ. 
hab. K περιτυχὼν C 14 {(μᾶλλον» ἢ Zie., sed Kühner-Gerth 
II 303 eft. Latte 16 Λυδίοις Zie.: λυδοῖς codd, et editt, 
20 κελεναῖς L'P 91 τὸν om. PQ 239 διαφιλοτιμίαν L! 
26—26 ocbroig—(locxnucrov om. L! 

BT Plut. vit. II, 13 [1689] 29 
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a. 321/0 |. , " e ι / e ' 
b 1o μάτων γεμούσας. ὁ δὲ πριάμενος ἡγεμὼν τάγματος ἢ 

ξεναγός, ὄργανα καὶ μηχανὰς τοῦ Εὐμενοῦς παρέχοντος, 

ἐξεπολιόρκει. καὶ πρὸς τὸν ὀφειλόμενον μισϑὸν οἱ 

1 στρατιῶται διενέμοντο τῶν ἁλισκομένων ἕκαστον. &x 
δὴ τούτου πάλιν ὁ Εὐμενὴς ἠγαπᾶτο" καί ποτε γραμ- 5 

μάτων ἐν τῷ στρατοπέδῳ φανέντων, ἃ διέρριψαν oi τῶν 

πολεμίων ἡγεμόνες, ἑκατὸν τάλαντα καὶ τιμὰς διδόντες 

τῷ κτείναντι τὸν Εὐμενῆ, σφόδρα παρωξύνϑησαν οἱ 

Μακεδόνες, καὶ δόγμα ποιοῦνται χιλίους τῶν ἡγεμονι- 127 

κῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ δορυφοροῦντας εἷναι καὶ φυλάττειν 10 

12 £y περιόδῳ καὶ παρανυκτερεύειν. οἱ δ᾽ ἐπείϑοντο, καὶ 

e τιμὰς ἠγάπων παρ᾽ αὐτοῦ λαμβάνοντες ἃς οἱ φίλοι 

παρὰ τῶν βασιλέων ἐξῆν γὰρ Εὐμενεῖ καὶ καυσίας 

ἁλουργεῖς καὶ χλαμύδας διανέμειν, ἥτις ἦν δωρεὰ βασι- 

λικωτάτη παρὰ Μακεδόσι. 1δ᾽ 

9. Τὸ μὲν οὖν εὐτυχεῖν καὶ τοὺς φύσει μικροὺς συν- 

επικουφίζει τοῖς φρονήμασιν, ὥστε φαίνεσϑαί τι μέγεϑος 

περὶ αὐτοὺς καὶ ὄγκον, éx πραγμάτων ὑπερεχόντων 

2 ἀποβλεπομένους" ὁ δ᾽ ἀληϑῶς μεγαλόφρων καὶ βέβαιος 

ἐν τοῖς σφάλμασι μᾶλλον καὶ ταῖς δυσημερίαις ἀναφέρων s 

α.320 8 γίνεται κατάδηλος, ὥσπερ Εὐμενής. πρῶτον μὲν γὰρ 

ἐν ᾿Ορκυνίοις τῆς Καππαδοκίας ἡττηϑεὶς ὑπ᾽ ᾿Αντιγόνου 

ἃ διὰ προδοσίαν καὶ διωκόμενος, οὗ παρῆκε τὸν προδότην 

ἐκ τῆς φυγῆς διαπεσεῖν πρὸς τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ 

4 συλλαβὼν ἐκρέμασε. φεύγων δὲ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν τοῖς ss 

διώκουσι μετέβαλε, καὶ λαϑὼν παραλλάξας, ὡς ἦλϑεν 

ὅ Iustin. 14, 1, 9—14 21 Diod. 18, 40, 5—8 Tustin. 14, 2, 1. 2 

. Ἢ περινυκτερεύειν K 18 εὐμενῆ PQ 16—21 hab. Phot. 
Ῥ. 8900 19 δέ γε Phot. 21 ὁ εὐμενής Phot, 85 'Oox«opi- 
κοῖς Cor. cl. Strab. 12, 567. 568. 576 28 προδοσίας A Mur. 
M μετεβλήϑη Q μετέλαβε Cor. λαϑών, καὶ: transpos. Zie. λαϑὼν 
δὲ Rei. 
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ἐπὶ τὸν τόπον οὗ τὴν μάχην συνέβη γενέσϑαι, κατεστρα- a. 220 

τοπέδευσε' συναγαγὼν {δὲν τοὺς νεκρούς, καὶ τῶν ἐν δ 

κύκλῳ κωμῶν τὰ ϑυρώματα κατασχίσας, ἔκαυσεν ἰδίᾳ 

μὲν ἡγεμόνας, ἰδίᾳ δὲ τοὺς πολλούς, καὶ πολυάνδρια 

5 χώσὰς ἀπῆλϑεν, ὥστε καὶ τὸν ᾿Αντίγονον ὕστερον ἐπελ- 

ϑόντα ϑαυμάζειν τὸ ϑάρσος αὐτοῦ καὶ τὴν εὐστάϑειαν. 

Ἔπειτα ταῖς ἀποσκευαῖς τοῦ ᾿Αντιγόνου περιπεσών, 6 

καὶ λαβεῖν ῥᾳδίως δυνάμενος πολλὰ μὲν ἐλεύϑερα σώματα, e 

πολλὴν δὲ ϑεραπείαν καὶ πλοῦτον, ἐκ πολέμων τοσούτων 

10 καὶ λεηλασιῶν ἡϑροισμένον, ἔδεισε μὴ καταπλησϑέντες 

ὠφελείας καὶ λαφύρων οἱ σὺν αὐτῷ βαρεῖς γένωνται 

πρὸς τὴν φυγὴν καὶ μαλακώτεροι τὰς πλάνας ὑπομένειν 

καὶ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ μάλιστα τοῦ πολέμου τὰς ἐλπίδας 

1288 εἶχεν, ὧς ἀποστρέψων τὸν ᾿Αντίγονον. ἐπεὶ δ᾽ ἄντικρυς 1 

15 χαλεπὸν ἦν ἀποτρέπειν Μακεδόνας χρημάτων ἕν ἐφικτῷ 

παρόντων, ἐκέλευσε ϑεραπεύσαντας αὑτοὺς καὶ τοῖς ἵπποις 

χιλὸν ἐμβαλόντας, οὕτω βαδίζειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. 

αὐτὸς δὲ πέμπει κρύφα πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς ἀποσκευῆς τῶν 8 

πολεμίων Μένανδρον, ὡς κηδόμενος αὐτοῦ φίλου γεγο- ἴ 

50 γότος xai συνήϑους, φυλάξασϑαι παραινῶν καὶ ἀναχωρῆ- 

σαι τὴν ταχίστην àx τῶν ἐπιδρόμων καὶ ταπεινῶν πρὸς 

τὴν ἐγγὺς ὑπώρειαν, ἄφιππον οὖσαν καὶ κυκλώσεις οὐκ 

ἔχουσαν. τοῦ δὲ Μενάνδρου ταχὺ συμφρονήσαντος τὸν 9 

κίνδυνον καὶ ἀνασκευασαμένου, κατασκόπους ἔπεμσεν 

: ὁ Εὐμενὴς φανερῶς, καὶ παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις 589 

7 c. 9, 6—10 Polyaen. 4, 8, 5 

2 δὲ add. Zie. (xal συναγαγὼν Rei.) 8 ἔκαυσεν KPQ et s. 
8. L?: ἐκέλευσεν L! ἐκόμισεν mg. L! 6. 6 ἐπανελϑόντα Rei. 
10 ἠϑροισμένων P 11 ὠφελείας] λείας 80]. καὶ] ἐκ vel ἀπὸ 
Rei γίνωνται P γένονται L! 11 ἐκβαλόντας αὶ 18 ἐπὶ τῆς 
om. 4 20 φυλάξασϑαι Br, (cl. Polyaen.: τὴν ἀποσκευὴν φυ- 
λάττειν): φράξασϑαι 91 πρὸς] εἰς 8 

29* 
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α: 320 ὁπλίζεσϑαι καὶ τοὺς ἵππους ἐγχαλινοῦν, ὡς προσάξων 

10 τοῖς πολεμίοις. τῶν δὲ κατασκόπων ἀπαγγειλάντων, 

ὅτι παντάπασιν ὃ Μένανδρος ἄληπτος εἴη, καταπεφευ- 

γὼς εἰς τόπους χαλεπούς, ἄχϑεσθϑαι προσποιούμενος ὃ 
1 Εὐμενὴς ἀπῆγε τὴν στρατιάν. λέγεται δέ, τοῦ Μενάν- ο΄ 

ὅρου ταῦτα μαρτυρήσαντος πρὸς τὸν ᾿Αντίγονον, καὶ τῶν 

Μακεδόνων ἐπαινούντων τὸν Εὐμενῆ, καὶ φιλανϑρω- 

πότερον διατεϑέντων, ὅτι καὶ παῖδας αὐτῶν ἀνδραπο΄ . 
δίσασϑαι καὶ γυναῖκας αἰσχῦναι παρόν, ἐφείσατο καὶ - 

12 παρῆκεν, ,,AAA' ἐκεῖνός γε. φάναι τὸν ᾿Αντίγονον ,,οὐχ 10 

b ὑμῶν ὦ. μακάριοι φειδόμενος Miss - Pulli irt αὑτῷ φεύ- 

γοντι δεδιὼς περιϑεῖναι πέδας τοσαύτας." 

10. Ἐκ τούτου πλανώμενος ὃ Εὐμενὴς καὶ ὑποφεύ- 

yov, ἔπεισε τοὺς πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπελϑεῖν, 

εἴτε κηδόμενος αὐτῶν, εἴτ᾽ ἐφέλκεσϑαι μὴ βουλόμενος, 

ἐλάττονας μὲν τοῦ μάχεσθαι, πλείονας δὲ τοῦ λανϑά- 

: vet». ὄντας. καταφυγὼν δ᾽ εἷς Νῶρα, χωρίον ἕν μεϑ- 

ορίῳ Λυκαονίας καὶ Καππαδοκίας, μετὰ πεντακοσίων 

ἱππέων καὶ διακοσίων ὅπλιτῶν, κἀντεῦϑεν αὖϑις, ὅσοι 

τῶν φίλων ἐδεήϑησαν ἀφεϑῆναι, τοῦ χωρίου τὴν χαλε- 

πότητα καὶ τῆς διαίτης τὴν ἀνάγκην οὐ φέροντες, πάν- 

esTG&c ἀσπασάμενος καὶ φιλοφρονηϑεὶς ἀπέπεμψεν. ὡς 

δ᾽ ἐπελθὼν ὃ ᾿Αντίγονος eig λόγους αὐτὸν ἐκάλει πρὸ 

τῆς πολιορκίας, ἀπεκρίνατο πολλοὺς εἶναι τοὺς Ἄντι- 

13 c. 10 Diod. 18, 41 Strab. 12, 537. Nep. Eum. 5, 2. 3 Iustin, 
14, 2. 3 

8 ὁ Μένανδρος om.P ἀκατάληπτος P 6. 6 ταῦτα τοῦ 
μενάνδρου Q 8.5 διατιϑέντων L' PQ. 9 αἰσχύνεσθαι Q παρ- 
ov P 10--1 ἀλλ -- παρῆκεν om. L!, in mg. add. 1,7 10 ys 
om. AQ 11 ὑμῶν KB: ἡμῶν APQ φειδόμενος K et Steph. 
Vule, (quorum adnotationes hue, non ad v. 15 referendae): xq- 
óóusvog APQ 16 δέχεσϑαι Li — 17.18 μεϑορία P 
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γόνου φίλους καὶ uev ᾿Αντίγονον ἡγεμόνας, ὧν δ᾽ αὖ- α 320. 

τὸς προπολεμεῖ μηδένα λείπεσϑαι μετ᾽ αὐτόν" ὁμήρους 

δὲ πέμπειν ἐκέλευσεν, εἶ χρήζει διὰ λόγων αὐτῷ yevé- 

σϑαι. τοῦ δ᾽ ᾿Αντιγόνου κελεύοντος ὡς κρείττονι λα- 4 

5 λεῖν, ,,οὐδένα᾿ εἶπεν ,,(ἐμαυτοῦ κρείττονα νομίζω, μέ- 

χρι ἂν ὦ τοῦ ξίφους κύριος.“ ὅμως. δὲ πέμψαντος τοῦ 5 

Avrvyóvov τὸν ἀδελφιδοῦν Πτολεμαῖον sig τὸ χωρίον. 

ὥσπερ ἠξίωσεν ὁ Εὐμενής, κατέβη, καὶ περιβαλόντες 

ἀλλήλους ἠσπάσαντο φιλικῶς καὶ οἴκείως, ἅτε δὴ κεχρη- d 

10 μένοι πολλὰ καὶ συνήϑεις γεγονότες ἀλλήλοις. λόγων 

δὲ γενομένων πολλῶν, καὶ τοῦ Εὐμενοῦς οὐχ ὑπὲρ ἄσφα- 

λείας μεμνημένου (uóvov? καὶ διαλύσεως, ἀλλὰ καὶ τὰς - 

σατραπείας ἀξιοῦντος αὑτῷ βεβαιοῦσθαι, καὶ τὰς δωρεὰς 

ἀποδίδοσθαι, ϑαῦμα τοὺς παρόντας εἶχε, τὸ φρόνημα καὶ 

15 τὴν εὐτολμίαν ἀγαμένους. ἅμα δὲ πολλοὶ συνέτρεχον 1 

τῶν Μακεδόνων, ἰδεῖν ὅστις ἐστὲ τὸν Εὐμενῆ ποϑοῦν- 

Tec" 00 γὰρ ἑτέρου λόγος ἦν τοσοῦτος àv τῷ στρατῷ 

μετὰ τὴν τοῦ Κρατεροῦ τελευτήν. δείσας δ᾽ ὁ ᾿Αντίγο- 

γος ὑπὲρ αὐτοῦ, μή τι πάϑῃ βίαιον, πρῶτον μὲν ἄπη- 

20 γόρευε, μὴ προσιέναι βοῶν, καὶ τοῖς λίϑοις ἔβαλλε τοὺς 

ἐπιφερομένους, τέλος δὲ ταῖς χερσὶ τὸν Εὐμενῆ περιβα- 

λών, καὶ τὸν ὄχλον ἀπερύκων τοῖς dogoqiógoie, μόλις εἰς 
τὸ ἀσφαλὲς dunt iate. ! 

ll. Τοὐντεῦϑεν ὁ μὲν περιτειχίσας và Νῶρα xoi 

48 φρουρὰν καταλιπών, ἀνέζευξεν: Εὐμενὴς δὲ πολιορ- 

94 c. 11, 1. 2 Diod, 18, 42, 5 
1. 2 αὐτοὺς P 3. ὅμηρον P, unde ὕμηρον oov [δὲ] Zie. 

8 ἐκέλευεν PQ ὅ ἑαυτοῦ L'Q 6 ὕμως] ὅμηρον Zie. 
8 ὁπερ Q 9 ἀλλήλοις P 10 ἀλλήλοις ante κεχρημένοι hab. 
codd. : transpos. Zie. (ἅτε δὴ συν. γεγ. καὶ ἀλλ. κεχρ. π. Sint.) 
n ὑπὲρ] ὅ πως S0l 12 μόνον δαά. Ζ16. 18 σατραπίας 1,1 ἀξιούν- 
τῶν L! 16 Μακεδόνων] πολεμίων K Steph. 18 τοῦ om. Q 
20 roig del? 28 ἀπεκατέστησε KP!L* 24 τοὐντεῦϑεν {ὃ δ Zie. 

ov 

Qo 

c 
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a.320/19 κούμενος ἐγκρατῶς, τοῦ χωρίου γέμοντος σίτου καὶ ὕδωρ 

ἄφϑονον καὶ ἅλας, [καὶ] ἄλλο (0285 μηδὲν ἔχοντος ἐδώδιμον 

μηδ᾽ ἥδυσμα πρὸς τὸν σῖτον, ἔκ τῶν παρόντων ὅμως 

2 κατεσκεύαζε τοῖς συνοῦσιν ἱλαρὰν τὴν δίαιταν, ἐν μέρει 1808 

τε παραλαμβάνων πάντας ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεζαν, καὶ 5 

ἔ τὸ συσσίτιον ὁμιλίᾳ χάριν ἐχούσῃ καὶ φιλοφροσύνην 

8 ἐφηδύνων. ἦν δὲ καὶ τὸ εἶδος ἡδύς, οὐ πολεμικῷ καὶ 

τετριμμένῳ δι’ ὅπλων ξοικώς, ἀλλὰ γλαφυρὸς καὶ νεο- 

πρεπὴς καὶ πᾶν τὸ σῶμα διηρϑρωμένος ὡς ὑπὸ τέχνης 

ἀκριβῶς τοῖς μέλεσι, ϑαυμαστὴν συμμετρίαν ἔχουσιν" ei- 10 

πεῖν δ᾽ οὐ δεινός, αἱμύλος δὲ καὶ πιϑανός, ὡς ἐκ τῶν 

4 ἐπιστολῶν συμβάλλειν ἐστίν. ἐπεὶ δὲ τοὺς σὺν αὐτῷ | 

πολιορκουμένους ἣ στενοχωρία μάλιστα πάντων ἔβλα- | 

$90 πτεν, ἐν οἰκήμασι μικροῖς καὶ τόπῳ δυοῖν σταδίοιν ἔχοντι I 

τὴν περίμετρον ἀναστρεφομένους, τροφὴν δ᾽ ἀγυμνά- 15  — 

στους μὲν αὐτοὺς λαμβάνοντας, ἀργοῖς δὲ τοῖς ἵπποις 4 

$ προσφέροντας, οὐ μόνον τὸν ἄλυν αὐτῶν ὑπὸ τῆς ἀπρα- ἢ 

ξίας μαραινομένων ἀπαλλάξαι βουλόμενος, ἀλλὰ καὶ | 

πρὸς φυγήν, ei παραπέσοι καιρός, ἁμῶς γέ πως ἠσκημέ- 

€ voi; χρήσασθϑαι, τοῖς μὲν ἀνϑρώποις οἶκον, ὃς ἦν μέγι- 30 

στος ἐν τῷ χωρίῳ, δεκατεσσάρων πηχῶν τὸ μῆκος, ἀπέ- 

δειξε περίπατον, κατὰ μικρὸν ἐπιτείνειν τὴν κίνησιν κε- 

1 λεύων" τῶν δ᾽ ἵππων ἕκαστον δυτῆρσι μεγάλοις εἷς τὴν 

Ὁ ὀροφὴν ἀναδεδεμένοις ὑποζώσας ἔκ τῶν περὶ τὸν αὖ- 

948 Diod, 18, 42, 3. 4 Nep. Eum. 5, 4—6 

1 ἐγκρατὴς: corr. Sint. ἐνεκαρτέρει Bernardakis τοῦ del. Rei. 
yíuovrog σίτου Bernardakis cl. Popl. 19, 9. Aem. 9, 3: γέγονε 
σῖτον codd, (γεγονὼς Rei. γέγονε del. Sint) 4 ἄλλο δὲ Cor.: καὶ 
ἄλλο 4 συνιοῦσιν Q 6 ἑαυτοῦ Q 6 φιλοφροσύνηι: corr. 
Rei. 10 ἀκριβῶς] ἀληϑῶς 6, 18 ἁπάντων: corr, Rei. 
14 τόπων L' σταδίων ῬῪ" 15 μὲν pro δὲ hab. et mox μὲν 
om.Q 17 GÀvv α 18 μαραινόμενον: corr. Mu. 90 χρῆσϑαι L! 
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yéva μερῶν ἐμετεώριζε καὶ παρῃώρει διὰ τροχιλίας, a. 320/19 

ὥστε τοῖς μὲν ὀπισϑίοις σκέλεσιν ἐπὶ τῆς γῆς ἐρείδε- 

σϑαι, τοῖς δ᾽ ἐμπροσϑίοις ποσὶν ἀκρωνύχους ἐπιψαύειν. 

οὕτως [δὴ] ἀνηοτημένους οἱ ἱπποκόμοι παρεστῶτες ἅμα s 
ταῖς τε κραυγαῖς καὶ ταῖς μάστιξιν ἐπηρέϑιζον" οἱ δ᾽ 

ἐμπιπλάμενοι ϑυμοῦ καὶ ὀργῆς, τοῖς μὲν ὀπισϑίοις ἐνήλ- 

λοντο καὶ διεσκίρτων σκέλεσι, τοῖς δὲ μετεώροις ἐφιέ- 

μενοι στηρίξασϑαι καὶ κροτοῦντες τὸ ἔδαφος, κατετεί- 

γοντο πᾶν τὸ σῶμα, καὶ πολὺν ἠφίεσαν ἱδρῶτα καὶ στα- 
10 λαγμόν, οὔτε πρὸς τάχος οὔτε πρὸς δώμην γυμναζόμενοι 

1318 κακῶς. τὰς δὲ κριϑὰς ἐνέβαλλον αὐτοῖς ἐπτισμένας, 9 c 

ἵνα κατεργάζωνται ϑᾶττον καὶ πέττωσι βέλτιον. 

12. Ἤδη δὲ τῆς πολιορκίας χρόνον λαμβανούσης, 

᾿ἈΑΑἈντίγονος τεϑνηκέναι πυνϑανόμενος ᾿Αντίπατρον ἐν 

15 Μακεδονίᾳ, καὶ τεταράχϑαι τὰ πράγματα, Κασάνδρου 

καὶ Πολυπέρχοντος διαφερομένων, οὐδὲν ἔτι μικρὸν 

ἐλπίζων, ἀλλὰ τῇ γνώμῃ τὴν ὅλην περιβαλλόμενος ἣγε- 

μονίαν, ἐβούλετο τὸν Εὐμενῆ φίλον ἔχειν καὶ συνεργὸν 

ἐπὶ τὰς πράξεις. διὸ πέμψας “Ἰερώνυμον ἐσπένδετο τῷ s 
30 Εὐμενεῖ προτείνας ὅρκον, ὃν ὃ Εὐμενὴς διορϑώσας, ἐπέ- 

τρεψεν ἐπικρῖναι τοῖς πολιορκοῦσιν αὐτὸν Μακεδόσι, 

πότερος εἴη δικαιότερος. ᾿Αντίγονος μὲν γὰρ ἀφοσιώ- sd 

σεως ἕνεκεν ἐν ἀρχῇ τῶν βασιλέων ἐπιμνησϑείς, τὸν λοι- 

e 

13 c. 12 Diod. 18, 41, 4. 5. 50, 1—4. 53, 4—7 Nep. Eum. 5, 7 
Iustin. 14, 2, 4. 5 

1 παρῃώρει Sol. cl. Ant, 77, 3 et Diod.: παρήγειρε codd, παρ- 
$5108 Br. παρήνειρε vel moosvsige Cor. 4 οὕτω δὴ: corr. 
Zie. δ᾽ pro à; Benseler ἀνηρτημένοις Q ἅμα post κραυγαῖς 
mavult Zie. ὁ ἐμπιπλάμενοι P: πιμπλάμενοι ΛΚ 8 στη- 
ρίσασϑαι: eorr. Cor. (sed Sull. 6, 11 cft. Sint.) κρούοντες P 
9. 10 στεναγμόν: corr. Emp. 11 ἐνέβαλον Q 16 πολυπέρ- 
qgovrog APQ: πολυσπέρχοντος KC et postea 41 μακεδόνων Q 
29 τῶν λοιπῶν L'KP 
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319 πτὸν ὅρκον eic ἑαυτὸν ὥρκιζεν' Εὐμενὴς δὲ πρώτην μὲν 

ἐνέγραψε τοῖς ὅρκοις ᾿Ολυμπιάδα μετὰ τῶν βασιλέων, 

ἔπειτ᾽ ὥμνυεν οὖκ ᾿Αντιγόνῳ μόνον εὐνοήσειν οὐδ᾽ 

ἐκείνῳ τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸν ἕξειν καὶ φίλον, ἀλλὰ καὶ 

«᾿᾽Ολυμπιάδι καὶ τοῖς βασιλεῦσιν. ὧν δικαιοτέρων φα- 5 

γέντων, oi Μακεδόνες ταῦϑ᾽ ὁρκίσαντες τὸν Εὐμενῆ 

τὴν πολιορκίαν ἔλυσαν, καὶ πρὸς τὸν ᾿Αντίγονον ἀπέ-. 

στελλον, ὅπως καὶ αὐτὸς ἀποδῷ τῷ Εὐμενεῖ τὸν ὅρκον.. 

s ὃν τούτῳ δ᾽ Εὐμενὴς ὅσους εἶχεν ἐν Νώροις τῶν Καπ- 

e παδοκῶν ὁμήρους ἀπεδίδου, λαμβάνων ἵππους καὶ 070-10 

ζύγια καὶ σκηνὰς παρὰ τῶν κομιζομένων, καὶ συνῆγε 

τῶν στρατιωτῶν ὅσοι διασπαρέντες ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐπλα- 

ενῶντο κατὰ τὴν χώραν, ὥστε περὶ αὐτὸν ἱππεῖς ὀλίγῳ 

τῶν χιλίων ἀποδέοντας γενέσϑαι, μεϑ’ ὧν ἐξελάσας 

τ ἔφυγεν, ὀρϑῶς φοβηϑεὶς τὸν ᾿Αντίγονον. οὐ γὰρ μόνον i5 

ἐκεῖνον ἐκέλευσε πολιορκεῖν αὖϑις περιτειχίσαντας, ἀλλὰ 

καὶ τοῖς Μακεδόσι πικρῶς ἀντέγραψε, δεξαμένοις τοῦ 

ὅρκου τὴν διόρϑωσιν. 
18, Φεύγοντι δ᾽ Εὐμενεῖ γράμματα κομίζεται παρὰ 

τῶν ἐν Μακεδονίᾳ τὴν Avvvyóvov δεδοικότων αὔξησιν, 182 8 

f'OAvuzuáóoc μὲν παρακαλούσης ἐλθόντα τὸ ᾿Αλεξάνδρου 31 

παιδίον παραλαβεῖν καὶ τρέφειν ὡς ἐπιβουλευόμενον, 

2 Πολυπέρχοντος δὲ καὶ Φιλίππου τοῦ βασιλέως κελευόν- 

των ᾿Αντιγόνῳ πολόμεῖν, τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ δυνά- 

μεως ἄρχοντα, καὶ τῶν ἐν Κουΐνδοις χοημάτων στεν- 25 

τακόσια μὲν τάλαντα λαβεῖν εἰς τὴν τῶν ἰδίων ἐπανόρ- 

19 c. 18, 1—8 Diod. 18, 57, 8---θ9 Nep. Eum. 6 Iustin. 14, 2, 6 

1 ὅρκων.) 2 τοῦ βασιλέως L' τὸν βασιλέα Q 7. 8 ἀπέ- 
στειλὰν P ἐπέστειλαν Sch. 9 δὲ δ 8 12 παρὰ τῶν στρ. L*. 
19 κομίξονται Q 9ὕ Κουΐνδοις) Κυΐνδων Demetr. 32, 1 Κυΐνδοις 
Diod, 18, 62, 2.:19, 56, 5, sed Κουΐνδων 20, 108, 2. Κύϊνδα Strab. 
14, 672 
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ϑωσιν, εἰς δὲ τὸν πόλεμον ὁπόσοις βούλεται χρῆσθαι. a. 319. 

περὶ δὲ τούτων καὶ ΑΑντιγένει καὶ Τευτάμῳ τοῖς τῶν ὃ 

ἀργυρασπίδων ἡγουμένοις ἐγεγράφεισαν. ἐπεὶ δὲ λα- « ὅϑ1 

βόντες ἐκεῖνοι τὰ γράμματα, τῷ μὲν λόγῳ φιλανϑρώπως 

5 ἐδέξαντο τὸν Εὐμενῆ, φϑόνου δὲ καὶ φιλονικίας ἐφαί- 

γοντο μεστοί, δευτερεύειν ἀπαξιοῦντες ἐκείνῳ, τὸν μὲν 

φϑόνον ὁ Εὐμενὴς ἐϑεράπευε τῷ τὰ χρήματα μὴ λαβεῖν, 

ὡς οὐδὲν δεόμενος, ταῖς δὲ φιλονικίαις καὶ φιλαρχίαις 

αὐτῶν, μήϑ᾽ ἡγεῖσϑαι δυναμένων μήϑ᾽ ἕπεσϑαι βουλο- 

10 μένων, ἐπῆγε δεισιδαιμονίαν. ἔφη γὰρ ᾿Αλέξανδρον 

αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους φανῆναι, καὶ δεῖξαί τινα σκη- 

γὴν κατεσκευασμένην βασιλικῶς, καὶ ϑρόνον ἐν αὐτῇ 

κείμενον" εἶτ᾽ εἰπεῖν ὡς ἐνταῦϑα συνεδρεύουσιν αὖ- 

τοῖς καὶ χρηματίζουσιν αὐτὸς παρέσται, καὶ συνεφάψεται 

15 βουλῆς τε πάσης καὶ πράξεως ἀρχομένοις ἀπ αὐτοῦ. Ὁ 

ταῦτα ῥᾳδίως ἔπεισε τὸν ᾿Αντιγένη καὶ τὸν Τεύταμον, 

οὔτ᾽ ἐκείνων βαδίζειν βουλομένων πρὸς αὐτόν, οὔτ᾽ 

αὐτὸς ἀξιῶν ἐπὶ ϑύραις ἑτέρων ὁρᾶσϑαι. καὶ τιϑέντες 

οὕτω σκηνὴν βασιλικὴν καὶ ϑρόνον ᾿Αλεξάνδρῳ κατα- 

20 πεφημισμένον, ἐκεῖ συνεπορεύοντο βουλευόμενοι περὶ 

τῶν μεγίστων. | 

᾿Επεὶ δὲ προϊοῦσιν αὐτοῖς eig τὴν ἄνω χώραν ὃ 9 α. 318 

Πευκέστας μετὰ τῶν ἄλλων σατραπῶν ἀπήντησε φίλος 

ὦν, καὶ συνεμείξαντο τὰς δυνάμεις, πλήϑει μὲν ὅπλων 

:5 καὶ λαμπρότητι παρασκευῆς ἐπέρρωσαν τοὺς Μακεδόνας, 

1888 αὐτοὶ δ᾽ ἀνάγωγοι ταῖς ἐξουσίαις καὶ μαλακοὶ ταῖς 

φι 

o 

-1 

oo 

- 0€ 

3 Diod.18, 60—61, 3 Nep. Eum. 7 Polyaen.4,8,2 88 Diod. 
19; 13, 7. 14, 4 

1 ὁπόσα P. βούλεσϑαι χρῆται L' ὅ. 6 ἐφαίνοντο] ἐγίνοντο P 
6. δευτερείαν α ἐκείνου Ὁ 1 ἐθεράπευσε Q 9 μήϑ'᾽ ἔπ. 
βουλ. om; L! 16 τάξεως P . 16 ἀντιγένην PQ, 19. 20 κατε- 
πεφημισμένον 1, 20 βουλευσόμενοι Rü. περὶ τῶν μεγ. om. L! 
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a.318 διαίταις γεγονότες μετὰ τὴν ᾿Αλεξάνδρου τελευτήν, καὶ 

φρονήματα τυραννικὰ καὶ τεϑρυμμένα βαρβαρικαῖς ἀλαζο- 

γείαις ἐπὶ ταὐτὸ συνενεγκάμενοι, πρὸς μὲν ἀλλήλους 

11 βαρεῖς ἦσαν καὶ δυσάρμοστοι, τοὺς δὲ Μακεδόνας 

κολακεύοντες ἐκκεχυμένως, καὶ καταχορηγοῦντες εἰς 

δεῖπνα καὶ ϑυσίας, ὀλίγου χρόνου τὸ στρατόπεδον 

ἀσωτίας πανηγυριζούσης καταγώγιον ἐποίησαν καὶ δη- 

μαγωγούμενον ἐφ᾽ αἱρέσει στρατηγῶν ὄχλον, ὥσπερ 

12 ἐν ταῖς δημοκρατίαις. αἰσϑόμενος δ᾽ ὁ Εὐμενὴς αὐτοὺς 

ἀλλήλων μὲν καταφρονοῦντας, αὐτὸν δὲ φοβουμένους 

ἃ καὶ παραφυλάττοντας, ἀνελεῖν εἶ γένοιτο καιρός, ἐσκήψατο 

χρημάτων δεῖσϑαι, καὶ συνεδανείσατο τάλαντα πολλὰ 

παρὰ τῶν μάλιστα μισούντων αὐτόν, ἵνα καὶ πιστεύωσι 

is καὶ ἀπέχωνται περὶ τῶν δανείων ἀγωνιῶντες" ὥστε 

συνέβη τὸν ἀλλότριον πλοῦτον αὐτῷ φύλακα τοῦ σώματος 

ἔχειν, καὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ σωτηρίᾳ διδόντων, μόνον 

ἐκ τοῦ λαβεῖν κτήσασϑαι τὴν ἀσφάλειαν. 

14. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἱ Μακεδόνες ἀδείας μὲν οὔσης 

ἐφϑείροντο πρὸς τοὺς διδόντας, καὶ τὰς ἐκείνων ϑύρας 

a.317 3 ἐϑεράπευον, δορυφορουμένων xai στρατηγιώντων᾽ ἐπεὶ 

δ᾽ ̓ Αντίγονος αὐτοῖς παρεστρατοπέδευσε μετὰ πολλῆς δυνά- 

μεως, καὶ τὰ πράγματα {μόνον o0» φωνὴν ἀφιέντα τὸν 

6 ἀληϑινὸν ἐκάλει στρατηγόν, οὐ μόνον οἱ στρατευόμενοι 
τῷ Εὐμενεῖ προσεῖχον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ 

τρυφῇ μεγάλων ἐκείνων ἕκαστος ἐνέδωκε καὶ παρεῖχεν 

4 cf. ad p. 433, 10 9 Diod. 19, 24, 2. 3 

9 xxlom.P Ρ τεϑραμμένα: οοΥΥ. Sol. 8 αἱρέσεσι KP ὄχλων P 
9—17 hab. Phot. p. 396b 10 καταφρονούντων L! 11 distin- 
guebant post ἀνελεῖν: correxi cum L 18 αὐτὸν om. Phot.  z- 
στεύσωσι, Sed c erasa L 14 περὶ τὸ δάνειον Phot. 1ὕ αὐτῷ 
om. Phot. αὑτῷ Sch. 116 αὐτὸν μόνον C 48 μόνον οὐ Herw. 
cl. Demosth. 1, 2; an praestat μόνον οὐχ δ8ὅὄὅ ἕκαστον Q 

μ᾿ 0 

15 

20 
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ἑαυτὸν σιωπῇ τὴν δοϑεῖσαν φυλάττοντα τάξιν. καὶ γάρ τοι 3 a.317 

περὶ τὸν Πασιτίγριν ποταμὸν ἐπιχειρήσαντα διαβαίνειν 

τὸν ᾿Αντίγονον οἱ μὲν ἄλλοι παραφυλάττοντες οὐδ᾽ 

ἤσϑοντο, μόνος δ᾽ Εὐμενὴς ὑπέστη, καὶ συνάψας μάχην, 

πολλοὺς μὲν κατέβαλε καὶ νεκρῶν ἐνέπλησε τὸ ῥεῖϑρον, 

ἔλαβε δὲ τετρακισχιλίους αἰχμαλώτους. μάλιστα δ᾽ οἱ « 

1848 Μακεδόνες περὶ τὴν συμβᾶσαν ἀρρωστίαν αὐτῷ κατα- 

φανεῖς ἐγένοντο, τοὺς μὲν ἄλλους ἑστιᾶν λαμπρῶς καὶ 

β πανηγυρίζειν, ἄρχειν δὲ καὶ πολεμεῖν δυνατὸν ἡγούμε- ἢ 

| τογοῖ μόνον ἐκεῖνον. ὃ μὲν γὰρ Πευκέστας ἔν τῇ Hleo-s 

ἑ σίδι λαμπρῶς αὐτοὺς ἑστιάσας, καὶ κατ᾽ ἄνδρα διαδοὺς 

ἱερεῖον εἰς ϑυσίαν, ἤλπιζεν εἶναι μέγιστος" ὀλίγαις δ᾽ ὁ 

ὕστερον ἡμέραις τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ τοὺς πολεμίους 

βαδιζόντων, ἐτύγχανεν ὁ Εὐμενὴς ἔκ νόσου τινὸς ἐπι- 

10 σφαλοῦς ἔν φορείῳ κομιζόμενος ἔξω τοῦ στρατεύματος 

ἐν ἡσυχίᾳ διὰ τὰς ἀγρυπνίας. μικρὸν δὲ προελθοῦσιν τ 

αὐτοῖς ἄφνω λόφους τινὰς ὑπερβάλλοντες ἔἐξεφάνησαν 

οἱ πολέμιοι, καταβαίνοντες εἰς τὸ πεδίον. ὡς οὖν ai τε s 592 
τῶν χρυσῶν ὅπλων αὐγαὶ πρὸς τὸν ἥλιον ἐξέλαμψαν 

80 ἀπὸ τῶν ἄκρων, τοῦ ἀγήματος ἐν τάξει πορευομένου, καὶ 

τῶν ϑηρίων τοὺς πύργους ἄνω καὶ τὰς πορφύρας εἶδον, 

ὅσπερ ἦν αὐτοῖς κόσμος eig μάχην ἀγομένοις, ἐπιστή- 

σαντες οἱ πρῶτοι τὴν πορείαν, ἐβόων Εὐμενῆ καλεῖν 

αὑτοῖς" οὐ γὰρ ἂν προελϑεῖν ἐκείνου μὴ στρατηγοῦν - 9 

e 

1 Diod. 19, 18, 2—7 Nep. Eum. 8, 1 10 Diod. 19, 22 
12 Diod. 19, 24, 5—25, 1; cf. Iustin. 14, 2, 12 

$ παραφυλάττονται L'! 4 δὲ ὃ α 8 ἐγένοντο €: ἐγίνοντο 
καὶ τοὺς Q 10 μὲν om. P περσικῆ A 12 (à»» εἶναι Ri. 
15 φορίω L! 16 προσελϑοῦσιν PQ 20 πορξυομένων : corr. 
(Steph.) Madvig 91 ἄνω (κειμένους) vel. sim. Zie. ἄπωϑεν 
Latte 39 ὥσπερ L'PQ et K, in quo tamen ὅσ 8. 8. m. 1 
94 αὐτοὺς L*A Iunt. 
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a.317 τος" καὶ τὰ ὅπλα πρὸς τὴν γῆν ἐρείσαντες, ἀλλήλοις ué- 

νεῖν διεκελεύοντο, καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἡσυχίαν ἔχειν, καὶ 

χωρὶς Εὐμενοῦς μὴ μάχεσϑαι μηδὲ κινδυνεύειν πρὸς 

10 τοὺς πολεμίους. ἀκούσας δ᾽ ὁ Εὐμενὴς ἧκε πρὸς αὖ 

b τοὺς δρόμῳ, τοὺς κομίζοντας ἐπιταχύνας, καὶ τοῦ φορείου 5 

τὰς ἑκατέρωϑεν αὐλαίας ἀνακαλύψας, προὔτεινε τὴν δε- 

1 ξιὰν γεγηϑώς. οἱ δ᾽ ὡς εἶδον, εὐθὺς ἀσπασάμενοι .— | 

“Μμακεδονιστὶ τῇ φωνῇ, τάς τ᾽ ἀσπίδας ἀνείλοντο, καὶ ταῖς 

σαρίσαις ἐπιδουπήσαντες ἀνηλάλαξαν, προκαλούμενοι 

τοὺς πολεμίους, ὡς τοῦ ἡγεμόνος αὐτοῖς παρόντος. 10 

15. ᾿Αντίγονος δὲ παρὰ τῶν ἁλισκομένων ἀκούων τὸν 

Εὐμενῆ νοσεῖν xai κομίξζεσϑαι κακῶς διακείμενον, o0 

μέγ᾽ ἔργον ἡγεῖτο συντρῖψαι τοὺς ἄλλους δκείνου νοσοῦν- 

2 τος. διὸ καὶ σπεύδων ἐπὶ τὴν μάχην προσῆγεν. ὡς δὲ 1958 

τῶν πολεμίων eic τάξιν καϑισταμένων παρελάσας κατεῖδε 15 

e τὸ σχῆμα καὶ τὴν διακόσμησιν, ἐκπλαγεὶς ἐπέστη πλείω 

χρόνον" εἶτ᾽ ὥφϑη τὸ φορεῖον ἀπὸ ϑατέρου κέρως ἐπὶ 

8. ϑάτερον διαφερόμενον. γελάσας οὖν ὃ ᾿Αντίγονος ὥσπερ 

εἰώϑει μέγα, καὶ πρὸς τοὺς φίλους εἰπὼν ,,vobv ἦν [τὸ 

φορεῖον) ὡς ἔοικε τὸ ἀντιπαραταττόμενον Tjuiv', εὐϑὺς so 

ἀπῆγε τὴν δύναμιν ὀπίσω, καὶ κατεστρατοπέδευσεν. 

α.31764 Οἱ δὲ μικρὸν ἀναπνεύσαντες αὖϑις ἐδημαγωγοῦντο, καὶ 

τοῖς ἡγεμόσιν ἐντρυφῶντες σχεδὸν ὅλην εἷς τὰ χειμάδια 

κατενείμαντο τὴν Γαβηνῶν, ὥστε τοὺς ἐσχάτους τῶν 

" πρώτων ἀποσκηνοῦν ὁμοῦ τι χιλίους σταδίους. ταῦτα s5 

γνοὺς ὃ Avwríyovoc ὥρμησεν ἐξαίφνης ἐπ᾽ αὐτοὺς ὑπο- 

49 c. 15, 4---18 Diod, 19, 34, 7. 8. 37 —38 Nep. Eum. 8. 9 
Polyaen. 4, 6, 11 Iustin. 14, 2, 12 

5 φορίου L!, sim. v. 17. 20 6. 1 δεξιὰν] χεῖρα P 8 τὴν 
φωνὴν Q 9 σαρίσσαις PQ ἠλάλαξαν AA 14 προῆγεν Rei. 
17 εἶτα ὡς C omisso οὖν post ysiác«g 19.920 τὸ φορεῖον del. 
Kronenberg 26 τι 0m. Q 
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στρέψας χαλεπὴν ὁδὸν καὶ ἄνυδρον, σύντομον δὲ καὶ ἃ α.317|5 

βοαχεῖαν, ἐλπίζων, εἰ διεσπαρμένοις ἐπιπέσοι περὲ τὰ 

χειμάδια, μηδ᾽ ἂν συνελϑεῖν ἔτι τὸ πλῆϑος ῥᾳδίως εἰς 

τὸ αὐτὸ τοῖς στρατηγοῖς. ἐμβαλόντι δ᾽ εἰς γῆν ἀοίκητον 5 

αὐτῷ πνεύματά τε δεινὰ καὶ κρύη μεγάλα διελυμαίνετο 

τὴν πορείαν, ἐνοχλουμένου τοῦ στρατεύματος. ἦν. οὖν : 

ἀναγκαία βοήϑεια πυρὰ πολλὰ καίειν" ὅϑεν οὐκ ἔλαϑε 

τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ τῶν βαρβάρων οἱ τὰ βλέποντα 

πρὸς τὴν ἀοίκητον ὄρη νεμόμενοι ϑαυμάσαντες τὸ τῶν 

πυρῶν πλῆϑος, ἔπεμψαν ἱππαστρίαις καμήλοις ἀγγέλους 

πρὸς ]]ευκέσταν. ὃ δ᾽ ὡς ἤκουσεν, αὐτός τε παντάπασιν 8 

ἔκφρων ὑπὸ δέους γενόμενος, καὶ τοὺς ἄλλους ὁρῶν 6 

ὁμοίως ἔχοντας, ὥρμητο φεύγειν, ἀναστήσας τοὺς xo 

ὁδὸν ὄντας αὐτοῖς μάλιστα τῶν στρατιωτῶν. Εὐμενὴς 9 

δὲ τὴν ταραχὴν ἀφήρει καὶ τὸν φόβον, ὑπισχνούμενος 

ἐπιστήσειν τῶν πολεμίων τὸ τάχος, ὥστε τρισὶν ὕστερον 

ἡμέραις ἢ προσδοκῶνται παραγενέσϑαι. πεισϑέντων δ᾽ 10 

αὐτῶν, ἅμα μὲν ἀγγέλους περιέπεμπε, τὰς δυνάμεις ἐκ 

τῶν χειμαδίων καὶ τοὺς ἄλλους ἀϑροίζεσϑαι κατὰ τάχος 

136 8 κελεύων, ἅμα δ᾽ αὐτὸς ἐξιππασάμενος μετὰ τῶν ἄλλων 

31 ἡγεμόνων, καὶ τόπον ἐξ ἀπόπτου καταφανῆ τοῖς δδεύουσι 

τὴν ἔρημον περιβαλόμενος καὶ διαμετρήσας, ἐκέλευε πυρὰ ἴ 

πολλὰ καίειν ἐν διαστήμασιν ὥσπερ οἱ στρατοπεδεύοντες. 

γενομένου δὲ τούτου, καὶ τῶν πυρῶν τοῖς περὶ ᾿Αντίγο- 1i 

vov ἐκ τῆς ὀρεινῆς καταφανέντων, ἄχϑος ἔσχε καὶ óvo- 

ϑυμία τὸν ᾿Αντίγονον, οἰόμενον ἠσϑημένους ἔκπαλαι 

e 

1 e 

1 e 

[v 

σι 

2 βραχεῖαν Dacier: τραχεῖαν codd. ταχεῖαν Rei. 8 χιμάδια 
L!, sim. v. 19 10 ἱππαστρίαις] Βακτρίαις Cor. ἱππαστηρίαις 
Latte ιὅ ὑφήρει C 19 aut καὶ τοῖς ἄλλοις aut del. Madvig 
κατὰ τὸ τάχος, sed τὸ eras., L $91 καταφανῆ del Rei. 
22 περιβαλόμενος B Rei: περιβαλλόμενος ἐκέλευσε KC Sch. 
$3 στρατοπεδεύσαντες Ἢ 24 γινομένου: corr. Rei. τὸν ἀντί- 
yovov KQ 25 ὀρινῆς 1, ἄχος L* 
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« 31/5 τρὺς πολεμίους ἀπαντᾶν. ἵν᾽ οὖν μὴ κατάκοπος xai τε- 
τρυμένος ἔκ πορείας ἀναγκάζηται μάχεσϑαι πρὸς ἀν- 

$983 ϑρώπους ἑτοίμους καὶ καλῶς κεχειμακότας, προέμενος 

τὴν σύντομον, ἦγε διὰ κωμῶν καὶ πόλεων xoa) ἡσυχίαν, 

13 ἀναλαμβάνων τὸ στράτευμα. μηδενὸς δ᾽ ἐμποδὼν ὄν- 5 

τος, ὥσπερ εἴωϑεν ἀντικαϑημένων πολεμίων, τῶν δὲ 

περιχώρων λεγόντων στράτευμα {μὲν» μηδὲν ὦφϑαι, 

πυρῶν δὲ κεκαυμένων μεστὸν εἶναι τὸν τόπον, ἤσϑετο κατε- 

στρατηγημένος ὑπ᾽ Εὐμενοῦς, καὶ βαρέως φέρων προσ- 
jjy£v, ὡς φανερᾷ μάχῃ κριϑησόμενος. 10 

10. Ἐν τούτῳ δὲ τῆς δυνάμεως περὶ τὸν Εὐμενῆ 

τὸ πλεῖστον ἡϑροισμένον ἐϑαύμαζε τὴν σύνεσιν αὐτοῦ, 

s καὶ μόνον ἐκέλευεν ἄρχειν" ἐφ᾽ ᾧ λυπούμενοι καὶ φϑο- 

γοῦντες oi τῶν ἀργυρασπίδων ἡγεμόνες, ᾿Αντιγένης xol 

b Τεύταμος, ἐπεβούλευον αὐτῷ, καὶ τοὺς πλείστους τῶν 15 

τε σατραπῶν καὶ τῶν στρατηγῶν συναγαγόντες éfov- 

λεύοντο, πότε χρὴ καὶ πῶς τὸν Εὐμενῆ διαφϑεῖραι. 

s συνδόξαν δὲ πᾶσιν ἀποχρήσασϑαι πρὸς τὴν μάχην αὖ- 

τῷ, μετὰ δὲ τὴν μάχην εὐθὺς ἀνελεῖν, Εὔδαμος ὃ τῶν 

ἐλεφάντων ἡγεμὼν καὶ Φαίδιμος ἐξαγγέλλουσι κρύφα 30 

τῷ Εὐμενεῖ τὰ δεδογμένα, δι εὔνοιαν μὲν οὐδεμίαν ἢ 

χάριν, εὐλαβούμενοι δὲ μὴ τῶν χρημάτων ἃ δεδανεί- 

“«κεσαν αὐτῷ στερηϑῶσιν. Εὐμενὴς δὲ τούτους μὲν 

ἐπήνεσεν, eig δὲ τὴν σκηνὴν ἀπελθών, καὶ πρὸς τοὺς 

φίλους εἰπὼν ὡς ἐν πανηγύρει ϑηρίων ἀναστρέφοιτο, s5 

ο΄διαϑήκας ἔγραψε, καὶ τὰ γραμματεῖα κατέσχισε καὶ διέ- 137 8 

φϑειρεν, οὐ βουλόμενος αὐτοῦ τελευτήσαντος £x τῶν 

ἀπορρήτων αἴτίας καὶ συκοφαντήματα τοῖς γράψασι γε- 

5 ἀναλαβὼν P 7 uiv add. Zie. 12 ἠθροισμένων L'PQ 
16 στρατηγῶν καὶ σατραπῶν Q 19 δὲ ὁ AP 20 φαίδημος P 
26 διαϑήκας {τ Zie. κατέσπασε K διέσπασε P 98 τοῖς 
γράμμασι Ῥ 



e 

e 

ETMENHXE 15, 192—106, 10 431 

γέσϑαι. ταῦτα διοικησάμενος, ἐβουλεύετο τὴν νίκην 5 a.316 

παρεῖναι τοῖς ἐναντίοις, ἢ φυγὼν διὰ Μηδίας καὶ Ap- 

μενίας ἐμβαλεῖν εἰς Καππαδοκίαν. οὐδὲν δὲ πυρώσας ὁ 
τῶν φίλων (λισπαρούντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ πολλὰ τῇ γνώμῃ 

πολυτρόπῳ παρὰ τὰς τύχας οὔσῃ κινήσας αὑτόν, ἐξέταττε 

τὴν δύναμιν, τοὺς μὲν Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους 

παρορμῶν, ὑπὸ δὲ τῆς φάλαγγος καὶ τῶν ἀργυρασπίδων 

αὐτὸς παρακαλούμενος ϑαρρεῖν, ὡς οὐ δεξομένων τῶν 

πολεμίων. καὶ γὰρ ἦσαν οἱ πρεσβύτατοι τῶν περὶ τ ἃ 

Φίλιππον καὶ ᾿Αλέξανδρον, ὥσπερ ἀϑληταὶ πολέμων 

ἀήττητοι καὶ ἀπτῶτες εἷς ἐκεῖνο χρόνου, πολλοὶ μὲν 

ἑβδομήκοντ᾽ ἔτη γεγονότες, νεώτερος δ᾽ οὐδεὶς ἕξη- 

κονταετοῦς. διὸ καὶ τοῖς περὶ τὸν ᾿Αντίγονον ἐπιόντες 8 

ἐβόων" ,.ἐπὶ τοὺς πατέρας ἁμαρτάνετ᾽ ὦ κακαὶ κε- 

φαλαί΄, καὶ uev ὀργῆς ἐμπεσόντες, ὅλην ὁμοῦ τὴν 

φάλαγγα συνέτριψαν, οὐδενὸς ὑποστάντος αὐτούς, τῶν 

δὲ πλείστων ἕν χερσὶ διαφϑαρέντων. ταύτῃ μὲν οὖν 9 

ὁ ᾿Αντίγονος ἡττᾶτο κατὰ κράτος, τοῖς δ᾽ ἱππεῦσιν ἔπε- 

κράτει, τοῦ [δὲ] Πευκέστου παντάπασιν ἔἐκλελυμένως καὶ 

ἀγεννῶς ἀγωνισαμένου, καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἔλαβε πᾶ- 6 

σαν, αὑτῷ τε νήφοντι χρησάμενος παρὰ τὰ δεινά, καὶ 

τοῦ τόπου συνεργοῦντος. ἀχανὲς γὰρ ἦν τὸ πεδίον, 10 

οὔτε βαϑύγεων οὔτ᾽ ἀπόκροτον καὶ στερεόν, ἀλλὰ ϑι- 

γῶδες καὶ μεστὸν ἁλμυρίδος αὐχμηρᾶς, ἣ τοσούτων 

& Diod. 19, 40---48, 6 Polyaen. 4, 6, 13 Iustin. 14, 3, 1—3 

1 ἐβούλετο PQ 2 ἢ] καὶ Zie. μηδείας L'P 8 χυριώσας P 
4 λιπαρούντων Emyp.: παρόντων 6 κινούσας Q νικήσας Xy. 
Anon. κινήσας αὑτὸν vix sanum 9 περὶ τὸν φίλιππον P 
10 ὥσπερ {μυρίων Zie. 16 συμπεσόντες 18 ἥττητο P 
19 δὲ del Hei . 20 ἀγενῶξ P 88 βαϑύγεων Rei. (et Polyaen.): 
βαϑύτερον codd. (βαρύτερον K) παχύτερον Cor. βαϑύγειον 
Madvig 
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4.316 μὲν ἵππων τοσούτων δ᾽ ἀνϑρώπων ξαινομένη δρόμοις 

ὑπὸ τὸν τῆς μάχης καιρόν, ἐξήνϑει κόνιν ὥσπερ. ἄσβε- 

στον, ἀπολευκαίνουσαν τὸν ἀέρα, καὶ τὰς ὄψεις διαϑο- 

τ λοῦσαν. yj καὶ ῥᾷον λαϑὼν ὃ doin τῆς ἀποσκευῆς 

τῶν πολεμίων ἐκράτησε. 

17. Παυσαμένης δὲ τῆς μάχης, εὐϑὺς οἱ περὶ τὸν 

3 Τεύταμον ἐπρεσβεύοντο περὶ τῆς ἀποσκευῆς. ᾿Αντιγό- 

ἔγου δὲ καὶ ταύτην ἀποδώσειν ὑπισχνουμένου τοῖς ἀρ- 

γυράσπισι, καὶ τἄλλα χρήσεσϑαι φιλανϑρώπως, εἰ πα- 

ραλάβοι τὸν Εὐμενῆ, βούλευμα δεινὸν οἱ ἀργυράσπιδες 

ἐβουλεύσαντο, ἐγχειρίσαι ζῶντα τοῖς πολεμίοις τὸν ἄν- 

8 oa. καὶ πρῶτον μὲν ἀνυπόπτως προσεπέλαζον αὐτῷ 

καὶ παρεφύλαττον, oi μὲν ἀποδυρόμενοι περὶ τῆς ἀπο- 

σκευῆς, οἱ δὲ ϑαρρεῖν ὡς νενικηκότα κελεύοντες, οἱ δὲ 

ὅ9ϑ4 «τῶν ἄλλων ἡγεμόνων κατηγοροῦντες. ἔπειτα προσπε- 

σόντες ἐξήρπασαν τὸ ἐγχειρίδιον αὐτοῦ, καὶ τῇ ζώνῃ τὰς 

δ χεῖρας ἀποστρέψαντες ἔδησαν. ἐπεὶ Ó ὑπ᾽ ᾿Αντιγόνου 

Νικάνωρ ἐπέμῳφϑη παραληψόμενος αὐτόν, ἐδεῖτο λόγου 

τυχεῖν ἀγόμενος διὰ τῶν Μακεδόνων, οὐκ sig δέησιν ἢ 

παραίτησιν, ἀλλ᾿ ὡς περὶ τῶν ἐκείνοις συμφερόντων 

6 διαλεξόμενος. γενομένης δὲ σιωπῆς, ἐν ὑψηλῷ τινι κα- 

ταστάς, καὶ τὰς χεῖρας δεδεμένας προτείνας, ,,moiov'' 

εἶπεν ,,ὦ. κάκιστοι Μακεδόνων τρόπαιον ᾿Αντίγονος ἔϑε- 

λήσας (üv» ἀνέστησε καϑ' ὑμῶν, οἷον ὑμεῖς καϑ᾽ αὑτῶν 

1 ἀνίστατε, τὸν στρατηγὸν αἰχμάλωτον ἐκδιδόντες; οὐκ 

6 c. 17—19 Diod, 19, 43, 7—44, 2 Nep, Eum, 10, 2—12. 13, 4 
Iustin. 13, 3, 7—4, 21 Polyaen. 4, 6, 13 

8 ἀπολευκαίνουσα PQ, διαϑολοῦσα Q — 4 ῥᾷον Cor.: ῥάδιον 
διαλαϑὼν Sint. 8 ἀποδώσειν C: ἀντιδώσειν 14 oi δὲ τ. d. 
ἦγ. κατηγοροῦντες om. Q 34 (àv) ἀνέστησε Sch.: ἂν ἔστησε 
Rei. ἡμῶν A — qTusig L'Q — 26 ἀνίστασϑε P διδόντες Q 
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ἄρα δεινὸν ἦν κρατοῦντας ὑμᾶς ἧτταν ἐξομολογεῖσθαι b a.316 

διὰ τὰς ἀποσκευάς, ὡς év τοῖς χρήμασιν, οὐκ ἐν τοῖς 

ὅπλοις τοῦ κρατεῖν ὄντος, ἀλλὰ καὶ τὸν ἡγεμόνα πέμ- 
πετεὲ λύτρον τῆς ἀποσκευῆς; ἐγὼ μὲν οὖν ἀήττητος 8 

ἄγομαι, νικῶν τοὺς πολεμίους, ὑπὸ τῶν συμμάχων 

ἀπολλύμενος" ὑμεῖς δέ, πρὸς Διὸς στρατίου καὶ  ϑεῶν 

ὁρκίων, ἐνταῦϑά με δι’ αὑτῶν κτείνατε. πάντως κἀκεῖ 9 

κτεινόμενος ὑμέτερον ἔργον εἰμί: μέμψεται δ᾽ οὐδὲν 

Avtíyovoc* νεκροῦ γὰρ Εὐμενοῦς δεῖται, καὶ οὐ ζῶν- 

τος. εἶ δὲ φείδεσϑε τῶν χειρῶν, ἀρκέσει τῶν ἐμῶν ἡ 1το 

ἑτέρα λυϑεῖσα πρᾶξαι τὸ ἔργον. εἰ δ᾽ οὐ πιστεύετέ μοι 

ξίφος, ὑπορρίψατε τοῖς ϑηρίοις δεδεμένον. καὶ ταῦτα τι 

πράξαντας ὑμᾶς ἀφίημι τῆς ém ἐμοὶ δίκης, ὡς ἄνδρας c 

ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτους περὶ τὸν αὑτῶν στρατη- 

γὸν γενομένους.“ 18. ταῦτα τοῦ Εὐμενοῦς λέγοντος, τὸ 

μὲν ἄλλο πλῆϑος ἄχϑει κατείχετο, καὶ κλαυϑμὸς ἦν, οἱ 

δ᾽ ἀργυράσπιδες ἄγειν ἐβόων, καὶ μὴ φλυαροῦντιπροσέχειν" 

οὗ γὰρ εἶναι δεινόν, εἶ Χερρονησίτης ὄλεϑρος οἰμώξε- » 

ται, μυρίοις γυμνάσας πολέμοις Μακεδόνας, ἀλλ᾽ εἰ τῶν 

᾿Αλεξάνδρου καὶ Φιλίππου στρατιωτῶν οἱ κράτιστοι το- 

σαῦτα καμόντες, ἐν γήρᾳ στέρονται τῶν ἐπάϑλων, καὶ 

τροφὴν παρ᾽ ἑτέρων λαμβάνουσιν, αἱ δὲ γυναῖκες αὖ- 

τῶν ἤδη τρίτην νύκτα τοῖς πολεμίοις συγκαϑεύδουσιν. 

ἅμα δ᾽ ἦγον αὐτὸν ἐπιταχύνοντες. ᾿Αντίγονος δὲ δεί- 5 ἃ 

σας τὸν ὄχλον, (ἀπελείφϑη γὰρ οὐδεὶς ἐν τῷ στρατο- 

πέδῳ), δέκα τοὺς κρατιστεύοντας ἐλέφαντας ἐξέπεμψε 

καὶ λογχοφόρους συχνοὺς Μήδους καὶ Π͵αρϑυαίους, δια- 

8. 4 πέμπεται L' [10 φείδεσθαι L' 11 πιστεύεται L' 
12 ἀπορρίψατε αὶ 14.16 τῶν... στρατηγῶν 1,}Ϊ 16 ἄχει Sol. 
19 μυρίους PQ πολέμους Q 21 κάμνοντες K κομῶντες P 
στρέφονται 88 λαμβάνοντες Q 

BT Plut. vit. II, 18 [1689] 30 
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7a:3164 κρουσομένους τὸ πλῆϑος. εἶτ᾽ αὐτὸς μὲν ἰδεῖν οὐχ 

ὑπέμεινε τὸν Εὐμενῆ διὰ τὴν προγεγενημένην φιλίαν 

. καὶ συνήϑειαν, πυνϑανομένων δὲ τῶν παρειληφότων 

τὸ σῶμα, πῶς OMEN ,,0Urcgc'! εἶπεν. ὡς ἐλέ- 

φαντα (ἢΣ [óc] λέοντα.“ : n» 5 

s Μετὰ μικρὸν δὲ συμπαϑὴς γενόμενος, τῶν τε δεσμῶν 

τοὺς βαρεῖς ἐκέλευσεν ἀφελεῖν, καὶ παῖδα παραδέξασθαι 

τῶν συνήϑων, ὅπως ἀλείψαιτο, καὶ τῶν φίλων ἐφῆκε τῷ 

6 βουλομένῳ συνδιημερεύειν καὶ κομίζειν. τὰ ἐπιτήδεια. 

e βουλευόμενος δὲ περὶ αὐτοῦ πλείονας ἡμέρας, προσίετο 10 

καὶ λόγους καὶ ὑποσχέσεις, Νεάρχου τε τοῦ Κρητὸς καὶ 

Δημητρίου τοῦ υἱοῦ φιλοτιμουμένων τὸν Εὐμενῆ σῶσαι, 

τῶν δ᾽ ἄλλων ὁμοῦ vt πάντων ἐνισταμένων καὶ κελευόντων 

τ ἀναιρεῖν. λέγεται δὲ τὸν Εὐμενῆ τοῦ φυλάσσοντος αὖ- 
τὸν ᾿Ονομάρχου πυϑέσθϑαι, τί δήποτ᾽ ᾿Αντίγονος ἐχϑοὸν 

ἄνδρα καὶ πολέμιον λαβὼν ὑποχείριον, οὔτ᾽ ἀποκτίν- 

δγυσι ταχέως, οὔτ᾽ εὐγενῶς ἀφίησι" τοῦ δ᾽ ᾿Ονομάρχου 

᾿ σρὸς ὕβριν εἰπόντος, ὡς οὐ νῦν ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς μάχης 

f ἔδει πρὸς ϑάνατον get εὐθαρσῶς, ,val uà τὸν Δία" 

φάναι τὸν Εὐμενῆ ,.καὶ τότ᾽ εἶχον" ἔροῦ δὲ τοὺς εἰς 

χεῖρας ἐλθόντας" ἀλλ᾽ ᾿ οὐδενὲ κρείττονι προστυχὼν 
9.οἷδα. καὶ τὸν ᾿Ονόμαρχον ,,οὐκοῦν ἐπεὶ vOv" φάναι 

TO» κρείττονα εὕρηκας, τί οὐκ ἀναμένεις τὸν ἐκείνου 

καιρόν; 19. ὡς δ᾽ οὖν ἔδοξε τῷ ᾿Αντιγόνῳ τὸν Εὐμενῆ 
595 κτείνειν, ἐκέλευσεν αὐτοῦ τὴν τροφὴν ἀφελεῖν. καὶ δύο | 

μὲν. ἡμέρας ἢ τρεῖς ἄσιτος οὕτω προσήγετο πρὸς τν 
τελευτήν. αἰφνίδιον δ᾽ ἀναζυγῆς γενομένης, εἰσπέμψαν- ᾿ 

τες ἄνϑρωπον ἀποσφάττουσιν αὐτόν. j^ 

1. 2 οὐχ ὑπέμεινεν iÓsiv Q 4 φυλάξωσιν L'P $ jj add. 
Steph., ὡς del. Haitinger, cf. Nep. 11, 1 7 παῖδας L! 
10 προσίετο Rei.: προσήγετο 18 δὲ del Cor. Seh. ἀνιστα- 
μένων, 1 ὁ ἀντίγονος, 106. 11 ἀποκτείννυσι P ἀποκτείνουσι K 
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To δὲ σῶμα τοῖς φίλοις παραδοὺς ὃ "Avv(yovoc ἐπέτρεψε ? α. 316 

καῦσαι, καὶ τὰ λείψανα συνϑέντας εἰς ἀργυρᾶν ὑδρίαν 

κομίζειν, ἀποδοϑησόμενα τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς παισίν. 

οὕτω δ᾽ ἀποϑανόντος Εὐμενοῦς, οὐκ àm ἄλλῳ τινὶ τὴν 8 

5 τιμωρίαν ἐποιήσατο τῶν προδόντων αὐτὸν ἡγεμόνων καὶ | 

στρὰτιωτῶν τὸ δαιμόνιον, ἀλλ᾽ αὐτὸς ᾿Αντίγονος προβαλό- 
μενος ὡς ἀσεβεῖς καὶ ϑηροιώδεις τοὺς ἀργυράσπιδας b 

παρέδωκε Σιβυρτίῳ τῷ διοικοῦντι τὴν ᾿Αραχωσίαν, 

πάντα τρόπον ἐκτρῖψαι καὶ καταφϑεῖραι κελεύσας, ὅπως 

10 μηδεὶς αὐτῶν εἷς Μακεδονίαν ἄπεισι id ὄψεται τὴν 

“Ελληνυκὴν ϑάλατταν. 

20 (1). Ταῦτ᾽ ἔστιν ἃ περὶ Εὐμενοῦς καὶ Σερτωρίου 

μνήμης ἄξια παρειλήφαμεν. àv δὲ τῇ συγκρίσει κοινὸν 

1415 μὲν ἀμφοτέροις ὑπάρχει τὸ ξένους καὶ ἀλλοδαποὺς καὶ 

15 φυγάδας ὄντας, ἐϑνῶν τε παντοδαπῶν καὶ στρατευ- 

μάτων μαχίμων τε καὶ μεγάλων δυνάμεων ἡγουμένους 

διατελεῖν" ἴδιον δὲ Σερτωρίῳ μὲν τὸ παρὰ πάντων τῶν 

συμμάχων δεδομένην ἔχειν διὰ τὸ ἀξίωμα τὴν ἀρχήν, 

Εὐμενεῖ δὲ τὸ πολλῶν διαφερομένων περὶ τῆς ἡγεμο- c 

80 γίας πρὸς αὐτὸν ἐκ τῶν πράξεων λαμβάνειν τὸ πρω- 

Telov' τῷ μὲν γὰρ ἄρχεσϑαι βουλόμενοι δικαίως εἵ- 

ποντο, τῷ δ᾽ ἄρχειν μὴ δυνάμενοι πρὸς τὸ συμφέρον 

ὑπήκουον. καὶ γὰρ ὃ μὲν ᾿Ιβήρων καὶ Λυσιτανῶν 'Po- 

μαῖος, ὁ δὲ Χερρονησίτης Μακεδόνων ἦρχεν, ὧν οἱ μὲν 

s5 ἔκπαλαι “Ῥωμαίοις ἐδούλευον, οἱ δὲ τότε πάντας ᾿ ἀν- 

(Σύγ- 
χρισις) 

r2 

2] 

P» 

e 

4 Diod. 19, 48, 3. 4 Polyaen. 4, 6, 15 

1 ὁ om. P 6. 7 προβαλόμενος ΒΟ: προβαλλόμενος 
8 Σιβυρτίῳ Br. Cor. el. Diod. et Polyaen. (in quo est σιγυρτίωι): 
igvovio, ἀρχωσίαν L'Q 16 τὲ del. Sint. δυνάμεων del. Bekker 
ἐϑνῶν ve παντ. καὶ μαχίμων στρατευμάτων τὲ μεγάλων καὶ δυ- 
νάμεων Zie. 19 εὐμενῆ 1} ἡγεμονείας L' 891 τῶι uiv γὰρ Κ: 
καὶ τῶι μὲν γὰρ L'P καὶ và μὲν L* τῶ μὲν Q 22 τῷ] τὸ L! 

80" 
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6 ϑρώπους ἐδουλοῦντο. καὶ Σερτώριος μὲν ἀπὸ βουλῆς 

καὶ στρατηγίας ϑαυμαζόμενος, Εὐμενὴς δὲ διὰ τὴν 

γραμματείαν καταφρονούμενος, ἐφ᾽ ἡγεμονίαν προῆλ- 

τϑεν. οὐ μόνον τοίνυν ἐλάττοσι πρὸς τὴν ἀρχὴν ἀφορ- 

d μαῖς, ἀλλὰ καὶ μείζοσι πρὸς τὴν αὔξησιν ἐχρήσατο κω- 5 

8 λύμασιν Εὐμενής. καὶ γὰρ ἄντικρυς τοὺς ἐνισταμένους 

καὶ κρύφα τοὺς ἐπιβουλεύοντας εἶχε πολλούς, οὐχ ὥσ- 

περ τῷ ἑτέρῳ φανερῶς μὲν οὐδείς, λάϑρα δ᾽ ὕστερον 

. 9 καὶ ὀλίγοι τῶν συμμάχων ἐπανέστησαν. διὸ τῷ μὲν ἦν 
πέρας τοῦ κινδυνεύειν τὸ νικᾶν τοὺς πολεμίους, τῷ δ᾽ 10 

ἐκ τοῦ νικᾶν 0 κίνδυνος ὑπὸ τῶν φϑονούντων. 

21 (2). Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν στρατηγίαν ἐφάμιλλα καὶ 

παράλληλα" τῷ δ᾽ ἄλλῳ τρόπῳ φιλοπόλεμος μὲν ó Εὖὐ- 

μενὴς καὶ φιλόνικος, ἡσυχίας δὲ καὶ πρᾳότητος οἰκεῖος 

5. ὃ Σερτώριος. ὃ μὲν γάρ, ἀσφαλῶς καὶ μετὰ τιμῆς τ 

6 βιοῦν ἐξὸν ἐκποδὼν γενομένῳ, τοῖς πρώτοις μαχόμενος 

καὶ κινδυνεύων διετέλεσε, τῷ δ᾽ οὐδὲν δεομένῳ πραγ- 

μάτων ὑπὲρ αὐτῆς τῆς τοῦ σώματος ἀσφαλείας πρὸς 

8 00x ἐῶντας εἰρήνην ἄγειν ἦν ὃ πόλεμος. Εὐμενεῖ μὲν 

γὰρ Avríyovog ἔκστάντι τῶν ὑπὲρ τοῦ πρωτεύειν ἀγώ- s 

vov ἡδέως àv ἐχρῆτο, τὴν μετ᾽ αὐτὸν ἀγαπῶντι τάξιν" 1428 

Σερτωρίῳ δ᾽ οἱ περὶ Πομπήϊον οὐδὲ ζῆν ἀπραγμόνως 
4 ἐπέτρεπον. διὸ τῷ μὲν ἑκοντὶ συνέβαινε πολεμεῖν ἐπ᾽ 

5 ἀρχῇ, τῷ δ᾽ ἀκουσίως ἄρχειν διὰ τὸ πολεμεῖσϑαι. qu- — ̂ 

λοπόλεμος μὲν οὖν ó τῆς ἀσφαλείας τὴν πλεονεξίαν ss 

προτιμῶν, πολεμικὸς δ᾽ ὁ τῷ πολέμῳ κτώμενος τὴν 

f s ἀσφάλειαν. καὶ μὴν ἀποϑανεῖν γε συνέβη τῷ μὲν o9 προ- 

4 τοίνυν Rei: ταῖς νῦν 5 καὶ om. PQ 9 ὀλίγοις L' τῷ] 
τὸ L! 11 ὑπὸ] ἀπὸ Rei. 12 στρατηγίαν Rei: στρατείαν 
16 γενόμενος: corr. Mu. τοῖς πρώτοις cum γενομένῳ coniung. 
Sint. 29 περὶ τὸν πομπήϊον PC 488 ἀκοντὶ 6, ἑκουσίως € 
ἐπὶ Rei: ἐν 44 ἑκουσίως ΚΜ 24—97 φιλοπόλεμος--- ἀσφά- 
Atwxv hab. Phot. p. 396b 21 ϑανεῖν A 
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au.cÜouévo, τῷ δὲ καὶ προσδεχομένῳ τὴν τελευτήν" ὧν 

τὸ μὲν ἐπιεικείας, φίλοις γὰρ ἐδόκει πιστεύειν, τὸ δ᾽ 

ἀσϑενείας, βουλόμενος γὰρ φυγεῖν συνελήφϑη. καὶ τ 
τοῦ μὲν οὐ κατήσχυνε τὸν βίον ὁ ϑάνατος, πάσχοντος 

5 ὑπὸ τῶν συμμάχων ἃ τῶν πολεμίων αὐτὸν οὐδεὶς ἐποίη- 

σεν ó δὲ φεύγειν μὲν πρὸ αἰχμαλωσίας μὴ δυνηϑείς, 8 596 

ζῆν δὲ μετ᾽ αἰχμαλωσίαν βουληϑείς, οὔτ᾽ ἐφυλάξατο 

καλῶς τὴν τελευτὴν οὔϑ᾽ ὑπέμεινεν, ἀλλὰ προσλιπα- 

ρῶν καὶ δεόμενος, τοῦ σώματος μόνου κρατεῖν δοκοῦντα ᾿ 

10 τὸν πολέμιον καὶ τῆς ψυχῆς αὑτοῦ κύριον ἐποίησεν. 

2 ἐπιεικίας 1, 6 τῶν μὲν πολεμίων L'P αὐτὸς Q 
1 αἰχμαλωσίας L! 9 μόνον mavult Zie. 10 αὐτῆς Sol. 
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